Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget.
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG

TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 18.00
I SOMMERROGT. 1,
Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling og dagsorden
DAGSORDEN:
SAK 109/13 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.3.13
110/13 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 23.4.13
111/13 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK)
23.4.13
112/13 Referat fra arbeidsutvalget 16.4.13
113/13 Protokoll fra bydelsutvalget 16.4.13
114/13 Referat fra seniorrådet 23.4.13
115/13 Referat fra råd for funksjonshemmede 22.4.13
116/13 Referat fra ungdomsrådet 24.4.13
Miljø- og byutviklingskomiteen:
SAK 117/13 Parkveien 21 – 23, gnr 214, bnr 258
Søknad om rammetillatelse
118/13 Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet) Sentrum
Planskisse til prosjektavklaring
Detaljregulering med konsekvensutredning
119/13 Rv 162 Ring 1 Filipstad – Nationaltheatret
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
120/13 Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36
Rammesøknad om bruksendring
121/13 Schives gate
Forslag om fartshump
122/13 Streetbasket i Bydel Frogner
Innspill til plassering av baner
123/13 Dronning Mauds gate 10 og 11
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:
SAK 124/13 Gina’s Lille Café, Niels Juels gate 45 – ny bevilling
125/13 Bar Tjuvholmen, Bryggegangen 6 – utvidelse av areal ute
126/13 Frammuseet, Bygdøynesveien 36 – utvidelse av areal inne

X
X
X

Saker til behandling:
SAK 127/13 Økonomiprognose pr. mars 2012

X

Orienteringssaker:
SAK 128/13 Valgbarhet til bydelsutvalg – orientering om vedtak i valgstyret
Oslo
129/13 Bydelsrusken - vedlikeholdsgruppen
130/13 Brukervalg praktisk bistand – mars
131/13 Brukervalg hjemmesykepleie – mars
132/13 ReMida OSLO kreativt gjenbrukssenter – søknad om midler til
pilotprosjekt
133/13 Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten – årsmelding 2012
134/13 Ungdomstiltak på Bygdøy
135/13 Tilsynsrapport Majorstutunet 1.3.13 – svar fra sykehjemsetaten
136/13 ”Skjenkeplakaten” fra næringsetaten
137/13 Støy – oversikt over klager på støy 1. tertial
138/13 Rapport i forbindelse med brukerundersøkelse i hjemmetjenesten
og brukermøte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester.

X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider –
www.bfr.oslo.kommune.no/politikk
Eventuelt
Vel møtt!
Oslo, 18. april 2013

Bjarne Ødegaard (H)
Bydelsutvalgets leder

X

X
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X
X
X
X
X
X
X

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

Til bydelsutvalgets medlemmer og vara

TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 30.4.2013

Tillgg til sakskartet
19.4. 26.4. 30.4.
CLAUS CAFE, KIRKEVEIEN 50 – NY BEVILLING INNE
X
SAK 139/13
OG UTE
NOBILIS, JOSEFINES GATA 23 – UTVIDELSE AV
X
SAK 140/13
AREAL UTE
DRÅPEN KJØKKEN OG BAR, OBSERVATORIEGATA
X
SAK 141/13
25 – NY UTESERVERING
RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A – NY
X
SAK 142/13
UTESERVERING
BAROQUE, BYGDØY ALLE 5 – EIERSKIFTE
X
SAK 143/13
X
O-SAK 144/13 TILSYNSRAPPORT FRA FAGERBORGHJEMMET
7.3.2013 – SVAR FRA SYKEHJEMSETATEN

Vennlig hilsen

Wenche Ørstavik
bydelsdirektør

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møteinnkalling
Medlemmer og varamedlemmer i Miljø- og byutviklingskomiteen
Til:
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen
Møtested:
Bydelsadministrasjonens lokaler, Sommerrogata 1, 5. et
Møtetid:
23.04.2013, kl 1800
Inger Almqvist
Saksbeh.:
23 42 49 32, mob 416 200 76
Telefon:
Medlemmer som ikke kan møte bes selv om å innkalle varamedlem

Åpen halvtime
Dagsorden:
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.03.2013

Sak 66/13
BU-sak
117/13

Parkveien 21 – 23, gnr 214, bnr 258
Søknad om rammetillatelse

Sak 67/13
BU-sak
118/13

Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet) Sentrum
Planskisse til prosjektavklaring
Detaljregulering med konsekvensutredning
Utrykt vedlegg

Sak 68/13
BU-sak
119/13

Rv 162 Ring 1 Filipstad – Nationaltheatret
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Sak 69/13
BU-sak
120/13

Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36
Rammesøknad om bruksendring

Sak 70/13
BU-sak
121/13

Schives gate
Forslag om fartshump

Sak 71/13
BU-sak
122/13

Streetbasket i Bydel Frogner
Innspill til plassering av baner

Sak 72/13
BU-sak
123/13

Dronning Mauds gate 10 og 11
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid
Utrykt vedlegg
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Sak 73/13
BU-sak
129/13

Saken utgår

Orienteringssaker:
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside:
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen.
Merk at sakspapirer MIBU er del av sakspapirer BU.

Sak 74/13
BU-sak
104/13

Skolebehovsplan 2014 – 2024
Invitasjon til høring

Sak 75/13
BU-sak
108/13

Bærum kommune – kommuneplan
Samfunnsdel med arealstrategi
Samordning av Oslo kommunes høringsuttalelser

Sak 76/13

Parkveien 35 . Israels ambassade
Klage over avslag på søknad om dispensasjon utenom byggesak
Dispensjon fra reguleringsplan

09/641

Sak 77/13
09/865

Sak 78/13
05/39-28

Sak 79/13
13/120

Sak 80/13
07/342

Sak 81/13
12/1006

Sak 82/13
13/249

Sak 83/13

Underretning av politisk planvedtak
Schultz’ gate 1
DetaljreguleringVedrørende opphørt ulovlighet
Killingen
Tillatelse til tiltak
Stranden 3
Underretning om politisk vedtak
Detaljregulering med konsekvensutredning
Middelthuns gate 26
Sak trukket
Frognerveien 30
Referat fra forhåndskonferanse
Frognerstranda

12/61

Universitetsgata 7-9 m fl (Tullinkvartalet), sentrum
Fastsatt program for planarbeidet

Sak 84/13

Endret prosess for innsendte planer

Sak 85/13

Forslag til navnsetting av gate, vei, plass mv. etter Willy Brandt

13/236
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Sak 86/13

Informasjonsskriv om transformasjon av Bogstadveien 54

13/226

Sak 87/13

Turvei B1 Majorstua

10/339

Sak 88/13

Vedtak om beboerparkering

06/921

Sak 89/13

Sophusgarasjen

07/269-100, 101

Sak 90/13

Protokoll fra byrådets møte 11.04., 04.04.2013 samt byrådssaker 49/13 og
50/13.

Sak 91/13

Bydelsrusken – Vedlikeholdsgruppen

Eventuelt

Ulf Hordvik
leder

Inger Almqvist
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Tilstede:

Carl- Henrik Bastiansen H leder, Ole Jacob Kjendlie A, Britt Eia H, Mette
Langfeldt Sinding H, Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov
Ulstein H, Christian Emil Haugen F, Anne Lene Svingen A, Hans Magnus Borge
H, Tjeran Vinje H

Forfall:

Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh.:
Telefon:

Helse- unge- sosial og kultur HUSK
Sommerrogaten 1, 5. etg.
Tirsdag 23. april kl. 17:30
Anne-Ma Moe-Christensen
23 42 49 09 el 95 23 54 63

Åpen halvtime:
 Ellinor Holter, leder for tilsynsutvalg I, svarte på spørsmål til tilsynsrapport fra
Majorstutunet.
 Bydelens barnehagekonsulent, Gro Ingunn Kaasa, informerte om tilsyn i
barnehagene og svarte på spørsmål.
Sak 54/13

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden.
Godkjent.

Sak 55/13
Ginas Lille Café, Niels Juels gate 45 – ny bevilling
BU sak 124/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Valentes Consult AS gis skjenkebevilling ved
Gina’s Lille Cafe, Niels Juels gate 45.
Eiendommen, Niels Juels gate 45 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.
Sak 56/13
Bar Tjuvholmen, Bryggegangen 6 – utvidelse av areal ute
BU sak 125/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at BAR Tjuvholmen AS gis tillatelse til utvidelse av
areal ute ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.
Eiendommen, Bryggegangen 6 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Komiteen foreslår følgende tillegg:
Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og at ivaretakelse
av fri ferdsel overholdes.
Enstemmig tiltrådt.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 57/13

Frammuseet, Bygdøynesveien 36 – utvidelse av areal inne
BU sak 126/13
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Komiteen til bevaring av polarskipet Fram gis
tillatelse til utvidelse av areal inne ved Frammuseet, Bygdøynesveien 36.
Eiendommen, Bygdøynesveien 36 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 70/13
BU sak

Claus Café, Kirkeveien 50 – ny bevilling inne og ute
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Belisa AS gis serverings- og skjenkebevilling ved
Claus Cafe, Kirkeveien 50.
Eiendommen, Kirkeveien 50 ligger i en av bydelens hovedferdselsårer og med
beboelse i etasjen over serveringsstedet. Åpningstider reguleres av egen forskrift
som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 71/13
BU sak

Nobilis, Josefinegata 23 – utvidelse av areal ute
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nobilis AS gis serverings- og skjenkebevilling
for utvidelse av areal ute ved Nobilis, Josefines gate 23.
Eiendommen, Josefines gate 23 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 72/13
Bu sak

Dråpen kjøkken og bar, Observatoriegata 25 – ny uteservering
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og
skjenkebevilling for uteservering ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres
av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Sak 73/13
BU sak

Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60 a – ny uteservering
Forslag til vedtak:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Ace Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling
for uteservering ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av
egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.
Enstemmig tiltrådt.

Orienteringssaker:

3

Sak 58/13

Budsjettkutt for Fagerborghjemmet.
Informasjon oversendt fra SVs representant i driftsstyret ved Fagerborghjemmet
Tatt til orientering

Sak 59/13
Brukervalg praktisk bistand – mars
BU sak 130/13
Tatt til orientering
Sak 60/13
Brukervalg hjemmesykepleie – mars
BU sak 131/13
Tatt til orientering
Sal 61/13
ReMida OSLO kreativt gjenbrukssenter – søknad om midler til pilotprosjekt
BU sak 132/13
Tatt til orientering
Sak 62/13
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester – årsmelding 2012
BU sak 133/13
Tatt til orientering
Sak 63/13
Ungdomstiltak på Bygdøy
BU sak 134/13
Tatt til orientering
Sak 64/13
Tilsynsrapport fra Majorstutunet 1.3.12 – svar fra Sykehjemsetaten
BU sak 135/13
Tatt til orientering
Sak 65/13
”Skjenkeplakaten” fra Næringsetaten
BU sak 136/13
Tatt til orientering
Sak 66/13
Støy – oversikt over klager på støy 1. tertial
BU sak 137/13
Tatt til orientering
Sak 67/13

Rapport fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og brukermøte i tilsynsutvalg for
hjemmetjenester.
BU sak 138/13
Tatt til orientering
Sak 68/13

Rehabilitering av Uranienborg barnehage
Tatt til orientering

Sak 69/13
Bydelsrusken
BU sak 129/13
Protokolltilførsel fra M. L. Sinding H:
Til bydelsutvalget.
Allerede i november 2012 hadde Frogner Høyres aksjonsgruppe ”Vi feier for vår egen dør”
kontakt med Ruskengeneral Jan Hauger. Det ble gjort avtale om samarbeid og avtalt møte 11.
Januar 2013.
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Det ble gjort avtale om samarbeid rund tre saker:
1. Igangsettelse av Bydelsrusken i Frogner Bydel
2. Opprettelsen av Ruskenforum Frogner
3. Å arrangere et stort kickoff om samarbeid for en renere, triveligere og tryggere bydel.
På Frogner Høyres styremøte 5. februar ble det vedtatt at Frogner Høyre skulle arbeide for å få
innført Bydelsrusken i samarbeid med NAV på Frogner, etter modell fra Bydel Grünerløkka.
Saken ble tatt opp i AU 12. februar av Frogner Høyres gruppeleder Britt Eia.
Bydelsdirektøren sa da at Frogner hadde en lignende ordning i form av Vedlikeholdsgruppen.
Bydelsdirektøren ble oppfordret til å gi BU en orientering om den ordningen bydelen har. Denne
ble gitt til AU i møte 16. april.
I forkant av møtet i AU ble Jan Hauger invitert til et møte med Nav Frogner.
Konklusjonen er at Vedlikeholdsgruppen er en mindre omfattende ordning en Bydelsrusken.
Forslag til vedtak
Vedlikeholdsgruppen utvides til ordningen Bydelsrusken etter modell fra Bydel Grünerløkka.
Bydelsrusken har to hovedhensikter: Som tiltak mot forsøpling og som arbeidstreningstiltak.
NAV Frogner oppretter et tett samarbeid med Rusken om igangsetting og gjennomføring av
ordningen. Ordningen med Bydelsrusken innebefatter også søppelrydding av fortau og offentlig
vei i områder med store utfordringer, dette i samarbeid med andre etater og andre avdelinger i
Rusken.
Bydelen rapporterer til BU om resultater og antall sysselsatte i ordningen.
Til orientering:
Det blir i mai 2013 opprettet et eget Ruskenforum i Frogner som skal bestå av representanter fra
bydelen, Bymiljøetaten, bydelspolitikere, politiet, næringsdrivende, Oslo Handelstandsforening,
velforeninger og Rusken.
Forumet skal møtes noen ganger i året for å gjennomgå utfordringer og løsninger. Ruskenforum
Frogner ledes av Jan Hauger og Rusken står for sekretariat.
Ruskenforum Frogner og samarbeidet for å få en renere, tryggere og triveligere by blir presentert
på et stort kickoff og folkemøte på Josefine Vertshus 6. mai kl. 1800. På dette møtet vil også
Oslos ordfører Fabian Stang være til stede og formelt erklære at alle gode krefter går sammen for å
gjøre Frogner til en renere og triveligere bydel, gjennom bedre samarbeid og ved at alle også bidra
med å feie for sin egen dør.
Bydelsadministrasjonen og alle bydelspolitikere inviteres til å delta på møtet.

Anmerkning fra SV:
SV ber om en utdyping av hva samarbeidet med NAV Frogner vil være i denne
saken.
Tatt til orientering

Carl-Henrik Bastiansen
leder
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Bjarne Ødegaard (H), Elisabet Parmeggiani (H), Egil Heinert (A),
Observatører: Christian Haugen (F) Erna Kahlbom (SV)
Britt Eia (H), Hans Høegh Henrichsen (F), Christoffer Torris Olsen (V)
Forfall:
Wenche Ørstavik, Olaf Varslot, Anne-Ma Moe-Christensen, Heidi Damengen
Fra adm:
Møtegruppe: Arbeidsutvalget
Sommerrogt. 1
Møtested:
Tirsdag 16. april 2013 kl. 16.30
Møtetid:
W. Ø.
Referent.:
Telefon:
Neste møte: 14. mai 2013
Tilstede:

Åpen halvtime:
Saker til behandling på delegert myndighet:
Sak 108/13 – Bærum kommune – kommuneplan 2013-2030
Samfunnsdel med arealstrategi
Samordning av Oslo kommunes høringsuttalelser
SAKER TIL BU (Komité er markert):
MIBU / BU
MIBU / BU

MIBU / BU
MIBU / BU
MIBU / BU
MIBU / BU
MIBU / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
HUSK / BU
BU
O-SAK BU
O-SAK / MIBU
& BU
O-SAK / HUSK

Parkveien 21 – 23, gnr 214, bnr 258
Søknad om rammetilattelse
Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet)
Planskisse til prosjektavklaring
Detaljregulering med konsekvensutredning
Rv 162 Ring 1 Filipstad – Nationaltheatret
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36
Rammesøknad om bruksendring
Schives gate
Forslag om fartshump
Streetbasket i Bydel Frogner
Innspill til plassering av baner
Dr Mauds gate
Varsel oppstart planarbeid
Gina’s Lille Café, Niels Juels gate 45 – ny bevilling
Bar Tjuvholmen, Bryggegangen 6 – utvidelse av areal ute
Frammuseet, Bygdøynesveien 36 – utvidelse av areal inne
Økonomiprognose pr. mars 2012
Valgbarhet til bydelsutvalg – orientering om vedtak i valgstyret Oslo
Bydelsrusken - vedlikeholdsgruppen
Brukervalg praktisk bistand – mars

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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& BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU
O-SAK /
HUSK & BU

Brukervalg hjemmesykepleie – mars
ReMida OSLO kreativt gjenbrukssenter – søknad om midler til
pilotprosjekt
Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten – årsmelding 2012
Ungdomstiltak på Bygdøy
Tilsynsrapport Majorstutunet 1.3.13 – svar fra Sykehjemsetaten
”Skjenkeplakaten” fra Næringsetaten
Støy - oversikt over klager på støy 1. tertial
Rapport i forbindelse med brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og
brukermøte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester.

SAKER TIL INFO/DRØFTING:
- Bydelsutvalgets leder sin rolle
- Spesialisert korttidsenhet -> Kommunalt akutt døgnmottak? – muntlig orientering
- Diverse møter:
Nordraak-monumentet, Nordraaks plass 30. april kl. 13
Byutviklingskonferanse - eldre og boliger, EBY 25. april kl. 10-15.30
Pårørende til yngre demente, Litteraturhuset 22. april kl. 18
Ungdommens kulturmønstring, Sentrum scene 28. april kl. 13
OL i Oslo, Rådhuset 17. april kl. 16
- Byråd Hauglie besøk på Oscar og helsestasjonen 19. juni kl. 9-12
- Rehabilitering Uranienborg barnehage
- NRK Dagsrevyen: AU orientert
- AU vil vurdere eventuelt et eget reglement for AU
- Sykehjemsøkonomi – henvendelser vedr. Fagerborghjemmet tas opp i HUSK
- Josefines hus i Oscarsgt.: undersøke med vel hva huset skal brukes til.
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Frogner bydelsutvalg
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo

PROTOKOLL
FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 16. APRIL 2013
Sommerrogt. 1,
Til stede:

Høyre:

Bjarne Ødegaard
Elisabet Parmeggiani

Arbeiderpartiet

Egil Heinert

Venstre
Forfall: Britt Eia (H) og Christoffer Torris Olsen (V)
Fra administrasjonen:

Møtet ble ledet av:

Bydelsdirektør
Avd. direktør
Avd. direktør
Avd. direktør

Wenche Ørstavik
Olaf Varslot
Anne-Ma Moe-Christensen
Heidi Damengen

Bjarne Ødegaard (H)

Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.

INHABILITET: Ingen meldte.
SAK 108/13

BÆRUM KOMMUNE – KOMMUNEPLAN
SAMFUNNSDEL MED AREALSTRATEGI
SAMORDNING AV OSLO KOMMUNES
HØRINGSUTTALELSER
Forslag til vedtak fra A:
Saken behandles ikke på delegert myndighet i arbeidsutvalget.
Forslag til vedtak fra A falt med 2 stemmer mot (2H) og 1 stemme
for (1A)
Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å kommentere Bærum kommunes
høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for
2013 – 2030.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende forslag til
planstrategi 2012 for Bærum kommune i sak 151/12 – BU 22.05.2012,
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vedtak følger vedlagt.
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes høringsutkast til kommuneplanens
samfunnsdel med arealstrategi 2013 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget
opprettholder tidligere kommentarer til forslag til planstrategi i følgende
kommentarer til foreliggende høringsutkast:
Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i
Akerhusområdet for øvrig.
Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune knutepunktsfortetting.
Bydelsutvalget anbefaler på bakgrunn av de store pendlestrømmene
spesielt mellom Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger over
kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet.
Bydelsutvalget har vedtatt at kollektivbetjening av Fornebu skal løses
med T-bane til Filipstad.
Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige
samarbeidet intensiveres for å løse et problem som vil øke raskt i
framtiden med økt tilflyttingspress på Oslo/Akershusområdet vedrørende
både boliger og arbeidsplasser.
Forslag til vedtak ble vedtatt med 2 stemmer for (2H) og 1 stemme
mot (1A)

Protokollen godkjent.
Oslo, 18. april 2013

Bjarne Ødegaard (H)
Bydelsutvalgets leder

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 108/13
Møtedato:

16.04.2013 Arbeidsutvalget på delegert myndighet

BÆRUM KOMMUNE – KOMMUNEPLAN
SAMFUNNSDEL MED AREALSTRATEGI
SAMORDNING AV OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSER

Oslo kommune skal uttale seg til høringsutkast til Bærum kommuneplan 2013 – 2030. Plan- og
bygningsetaten har fått ansvaret med å samordne uttalelsen, og ber om at det settes fokus på Oslo
kommunes interesser og regionalt samarbeid, slik som samordnet areal- og transportplanlegging.
Høringsutkastet kan i sin helhet studeres på følgende link:
http://www.bydelfrogner.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20frogner%20%28BFR%29/Internett%20%28BFR%29/Dokum
enter/BU-dokumenter/B%C3%A6rum%20kommune%20-%20kommuneplan%202013-2030.pdf

Forslag til planstrategi 2012 for Bærum kommune, som bydelen uttalte seg til 22.05.2012, ble
vedtatt i Bærum kommunestyre 31.12.2012, sak 57/12. Kommunestyret vedtok at kommuneplanen
skal rulleres i sin helhet. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 30.01.2013, sak 09/13.
Bakgrunn for planstrategi/program 2012 og kommuneplan 2013 - 2030 for Bærum kommune er
den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.2009. Her blir det stilt krav til at
kommunestyret minst en gang i hver valgperiode skal utarbeide og vedta kommunal planstrategi
og eventuell rullering av kommuneplanen. Planstrategien, som man kan kalle en ”plan for
planleggingen” skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering
av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen skal det tas stilling til om gjeldende
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vil komme hvert 4. år. De
nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet og bidra til at planleggingen i fylker og
kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen. Ved utarbeidelse av regionale og
kommunale planer er forventningene retningsgivende men ikke bestemmende. I nasjonale
forventninger fra juni 2011 blir følgende temaer tatt opp: klima og energi, by - og
tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskapning og næringsutvikling, natur,
kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.
Planforfatter til høringsutkastet orienterer om at utkastet fokuserer på følgende temaer:
 Befolkningsvekst, boligpolitikk og fortetningspotensialet langs kollektivtraseer
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter
Kommunal utviklingskultur

I samsvar med veiledning fra Plan- og bygningsetaten fokuseres det her på tema i første
kulepunkt:
Som grunnlag for boligbehov ligger fire alternative befolkningsprognoser: naturlig, lav, middels
og høy veksttakt. Beregnet etter disse prognosene vil det trenges 0, 300, 600 eller 900 boliger
årlig. Det opplyses at alternativet middels vekst vil bety at Bærum kommune tar høyde for å ta sin
andel av fremtidig befolkning i Oslo-regionen.
Arealstrategien i høringsdokumentet viser tre alternative modeller for dekning av langsiktig
boligbehov. (Arealstrategien er omtalt i etterkant av temaet Befolkningsvekst, boligpolitikk og
fortetningspotensialet langs kollektivtraseer).




Modell 1 – videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi
Modell 2 – utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder
Modell 3 – byutvikling i noen få områder

Arealdelen utarbeides når samfunnsdel med arealstrategi er vedtatt. Behandling av konkret
arealbruk og eventuelle endringer av arealbruk vil først skje i forbindelse med arealdelen.
Forslaget til overordnet arealstrategi vil også legges fram for politisk behandling.
Modell 1 er basert på gjennomføring av hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan. Strategiske
utbyggingsområder for boliger er Fornebu, aksen Sandvika-Vøyenenga, Fossum og Avtjerna.
Modellen har et begrenset utbyggingspotensial gitt Avtjerna blir vanskelig å utvikle. Flere av de
forutsetninger som ligger i modellen virker urealistiske, fordi modellen i mindre grad viser
fortetting i eksisterende eller planlagte stasjonsområder. Modellen baseres på transportløsninger
vist i gjeldende kommuneplan, samt ny E18. en forutsetning om baneløsning (Ringeriksbanen
eller tilsvarende) er et vesentlig usikkerhetsmoment.
Modell 2 er basert på viktige elementer i gjeldende kommuneplan og arealstrategi, supplert med
flere nye strategiske utbyggingsområder. Utbygging av Avtjerna forskyves til etter 2050.
Strategiske utbyggingsområder for boliger er Fornebu, aksen Sandvika-Vøyenenga, Fossum, samt
utvalgte områder langs banenettet. Fortetting utenfor strategiske utbyggingsområder skal
begrenses. Modell 2 baseres på en differensiert senterstruktur, og antall sentre er utvidet
sammenlignet med modell 1. Transportløsninger vist i modell 2 er noe redusert sammenlignet med
modell 1 og mer tilpasset arealutviklingen. Modell 2 vurderes å være i tråd med forslaget til
arealstrategi, ved at den i stor grad bygger opp om boligbygging ved eksisterende stasjonsnære
områder, samtidig som den er restriktiv i øvrige deler av byggesonen. Modell 2 inneholder en
differensiert senterstruktur som er koblet mot de strategiske utbyggingsområdene, i tråd med
forslaget til arealstrategi. Modellen gir forholdsvis stort utbyggingspotensial i byggesonen uten
Avtjerna, men krever høy tetthet i strategiske utbyggingsområder.
Modell 3 baseres på at utbyggingen som skal dekke behovet frem mot 2050 i hovedsak legges til
noen få utvalgte områder i kommunen. Sandvika og Fossum er vist som aktuelle områder, og vi
forutsetter en vesentlig større utbygging innenfor disse områdene enn i modell 1 og 2. Utbygging
av Fornebu forutsettes likt for alle alternativene. Utbygging av Avtjerna forutsettes utsatt til etter
2050. Fortetting utenfor de strategiske utbyggingsområdene begrenses. Modellen baseres på en
differensiert senterstruktur og et økt antall sentre sammenlignet med modell 1. Modellen gir et
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stort utbyggingspotensial i byggesonen uten Avtjerna, men krever høy tetthet i strategiske
utbyggingsområder. Transportløsninger som i modell 2, men tilpasset arealutviklingen ved at
Østeråsbanen er forlenget til Fossum fremfor til Hosle.
Det tas ikke stilling til veksttakt i høringsutkastet. For samtlige modeller gjelder at en konsekvens
av forslag om strategiske utbyggingsområder vil være behov for økt infrastrukturkapasitet.
Vedlagt Utfordringsdokument er en oppfølging av det vedtatte planprogrammet og beskriver
temaene som er vedtatt. Utfordringsdokumentet skal gi en solid bakgrunn og et grunnlag for
kunnskapsbasert politikkutforming.
Som grunnlag for boligbehov ligger fire alternative befolkningsprognoser: naturlig, lav, middels
og høy veksttakt. Beregnet etter disse prognosene vil det trenges 0, 300, 600 eller 900 boliger
årlig. Det opplyses at alternativet middels vekst vil bety at Bærum kommune tar høyde for å ta sin
andel av fremtidig befolkning i Oslo-regionen.
Eventuelle kommentarer sendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til
saksbehandler dagfinn.eckhoff@pbe.oslo.kommune.no før 16.04.2013.
Etaten opplyser at kommentarene vil bli innarbeidet i en samlet uttalelse.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å kommentere Bærum kommunes høringsutkast til kommuneplanens
samfunnsdel med arealstrategi for 2013 – 2030.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende forslag til planstrategi 2012 for Bærum
kommune i sak 151/12 – BU 22.05.2012, vedtak følger vedlagt.
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel med
arealstrategi 2013 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget opprettholder tidligere kommentarer til
forslag til planstrategi i følgende kommentarer til foreliggende høringsutkast:
Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for befolkningsøkning i de
kommende årene som ligger på samme nivå som i Akerhusområdet for øvrig.
Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune knutepunktsfortetting.
Bydelsutvalget anbefaler på bakgrunn av de store pendlestrømmene spesielt mellom Oslo og
Bærum at kollektivtrafikkløsninger over kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet.
Bydelsutvalget har vedtatt at kollektivbetjening av Fornebu skal løses med T-bane til Filipstad.
Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige samarbeidet intensiveres
for å løse et problem som vil øke raskt i framtiden med økt tilflyttingspress på
Oslo/Akershusområdet vedrørende både boliger og arbeidsplasser.

Utrykt vedlegg:

Bærum kommune Kommuneplanen 2013 – 2030 Utfordringsdokument
(01.03.2013)
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framtiden med økt tilflyttingspress på Oslo/Akershusområdet vedrørende
både boliger og arbeidsplasser.
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV).
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Wenche Ørstavik
bydelsdirektør
Godkjent og ekspedert elektronisk
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Sammendrag
Planprogram for kommuneplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret 30.01.2013.
I tråd med planprogrammet skal kommuneplanens samfunnsdel fokusere på følgende tema:
a. befolkningsvekst, boligpolitikk og fortetningspotensialet langs kollektivtrasèer.
b. levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter
c. kommunal utviklingskultur
”Ungdommens oppvekstvilkår” var tema i forrige samfunnsdel og har senere blitt omtalt som ”Sammen
for barn og unge”. Temaet videreføres som et fokusområde, og vil bli omhandlet i høringsutkastet til
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslaget til overordnet arealstrategi, som en del av kommuneplanens samfunnsdel, vil også legges frem
for politisk behandling. I dette dokumentet er arealstrategien omtalt i etterkant av temaet ”
Befolkningsvekst, boligpolitikk og fortetningspotensialet langs kollektivtraséer”.
Dette utfordringsdokumentet er en oppfølging av det vedtatte planprogrammet og beskriver temaene
som er vedtatt. Utfordringsdokumentet skal gi en bedre bakgrunn og grunnlag for kunnskapsbasert
politikkutforming.
Tema: Befolkningsvekst og boligpolitikk
Kommunens befolkningsvekst
Befolkningsveksten i Bærum har i perioden 1993–2012 ligget under veksten i Asker, Akershus og Oslo,
men over landsgjennomsnittet. Veksten i Bærum skyldes hovedsakelig av (arbeids‐) innvandring og
tilflytting av innvandrere og/eller deres barn fra andre kommuner. Veksten i innvandrerbefolkningen i
Bærum er prosentvis mindre enn i Asker og Akershus for øvrig. Aldersgruppen 80 + har økt mest i
perioden 1993–2012. Særlig gruppen 90+ har vokst kraftig i slutten av perioden
Det er utarbeidet befolkningsprognoser med fire alternativer; naturlig, lav, middels og høy vekst.
Prognosealternativene presenterer i større grad ytterpunkter enn de som lages i
handlingsprogramsammenheng. I kommuneplansammenheng er det viktig og interessant å vurdere
konsekvenser av veksttakter som er betydelig forskjellige. Høyt og lavt vekstalternativ er derfor i
ytterkant av hva som vurderes som sannsynlig. Forutsetningene for prognosen er følgende:
‐
‐
‐
‐

Lav vekst innebærer bygging av 300 boliger årlig
Middels vekst innebærer bygging av 600 boliger årlig
Høy vekst innebærer bygging av 900 boliger årlig
Naturlig vekst innebærer kun beregnet netto fødselsoverskudd. Ingen boligbygging/innflytting.

Alternativet middels vekst medfører at Bærum kommune tar høyde for å ta sin andel av fremtidig
befolkingsvekst i Oslo‐regionen.
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Befolkningen vil fortsette å eldes i prognoseperioden. Aldersgruppen 67+ er den gruppen som
prosentvis øker mest i perioden. 67–79 åringene er den aldersgruppen som vil ha den største og mest
stabile veksten. Dette medfører at det blir færre yrkesaktive pr. yrkespassiv. Det blir også færre 50‐66
åringer, relativt sett, som kan yte omsorg for aldersgruppen 85+. Høy befolkningsvekst medfører relativt
sett en yngre befolkning over tid.
Vekst og kommuneøkonomi
Beregningene som er gjort viser at vekst i frie inntekter og rammetilskudd i stor grad dekker opp for
økte driftsutgifter, uavhengig av vekstnivå. Utfordringene er primært knyttet til kommunens behov for
investeringer i infrastruktur for kommunens nye innbyggere (terskelinvesteringer). Beregningene viser
at inntektssystemet i svært liten grad dekker opp for investeringsbehov knyttet til befolkningsvekst.
Hvis befolkningsvekst fører til behov for terskelinvesteringer, så tar det lang tid før disse dekkes inn.
Beregninger av utbyggingen på Fornebu indikerer at årlige inntekter fra innbyggerne i dette området
først etter cirka 25 år vil gi et inntektsgrunnlag som tilsvarer kommunens årlige utgifter til tjenester og
infrastruktur i området. Det vil ta enda lenger tid hvis alle årene med ”underskudd” skal dekkes inn.
Tema: Arealstrategier
Arealplanleggingen er ett av kommunens viktigste virkemidler for å påvirke og styre veksttakten, og for
å utvikle og bevare viktige kvaliteter og verdier. Hensikten med en arealstrategi er å drøfte ulike veivalg
for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv, og å vise de overordnede prinsipper for denne
utviklingen. Sentrale valg vil være spørsmål om hvilken veksttakt kommunen skal legge til rette for, og
prinsipper for hvor veksten skal skje.
Det regionale behovet for boliger er stort, og antas å øke i takt med befolkningsveksten. Et spørsmål for
kommuneplanen er nivået på boligbyggingen i Bærum sett i lys av det regionale boligbehovet.
Boligbyggingen foregår spredt rundt om i byggesonen. Det bør drøftes om det i større grad er ønskelig å
benytte kommuneplanen for å styre lokaliseringen av nye boliger, eksempelvis til områder med god
infrastrukturkapasitet som skole, barnehage, vei og kollektivtransport.
Av transport‐ og miljøhensyn kan det være viktig å lokalisere boligbyggingen til områder med god
kollektivdekning og nær eksisterende banenett, og på samme tid være restriktiv til utbygging i områder
med mindre god kollektivdekning. Det bør drøftes er om det er ønskelig å bruke kommuneplanen som
virkemiddel for å styre boligbyggingen til slike områder.
I dokumentet vurderes tre modeller for langsiktig arealutvikling i Bærum:
‐ Modell 1: videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi
‐ Modell 2: utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder
‐ Modell 3: byutvikling i noen få områder
Modellene skal tydeliggjøre forskjellige prinsipper for hvordan ulik vekst for boliger og arbeidsplasser
kan håndteres i Bærum frem mot 2050.
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Modellene er et utgangspunkt for en faglig og politisk drøfting av de viktigste konsekvenser og
forutsetninger for gjennomføring av utbyggingen. Etter drøfting og bearbeiding vil en eller flere av
modellene danne grunnlaget for utvikling av forslag til en arealstrategi. Arealstrategien foreslås som
en integrert del av kommuneplanens samfunnsdel. Vedtatt samfunnsdel med arealstrategi legges til
grunn for behandling av kommuneplanens arealdel høsten 2013. Behandling av konkret arealbruk og
eventuelle endringer av arealbruk vil først skje i forbindelse med arealdelen.
Tema: Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter
Befolkningen i Bærum kommune er svært fornøyd med Bærum som sin bostedskommune. I nasjonale
sammenligninger fremstår Bærum kommunes befolkning stor sett som kjernesunne.
I kommuneplanen kan folkehelse være en fellesnevner for strategier innenfor temaene
levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter. Dette for å følge opp lovpålagte krav til kommunen, samt for å
bevisstgjøre folkehelse som en felles strategi på tvers i kommunen for å redusere levekårsforskjeller,
tilrettelegge for gode oppvekst‐ og nærmiljøer, og styrke folks eget ansvar for god helse. Eller for å si det
enkelt: ”helse i alt vi gjør”.
Den bestilte statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser geografiske variasjoner for en rekke
folkehelseindikatorer, er ikke mottatt. Denne levekårsstatistikken vil gi grunnlag for en vurdering av
kommunens handlingsmuligheter basert på kunnskap. Strategier for å omsette ny kunnskap til handling
blir en viktig oppfølging.
Det kan være fornuftig å rangere utfordringene etter konsekvens. Både ut fra konsekvenser for den
enkelte, og konsekvenser for samfunnet (større konsekvens når mange er berørt).
Det kan også være fornuftig å vurdere hvordan kommunen kan påvirke utfordringene.
Avslutningsvis vurderes det hvem som har hovedansvar for å løse utfordringen: fra et rent offentlig
ansvar til et rent privat ansvar. I en del tilfeller vil nok avveiningen være hvor langt kommunen skal gå
for å legge til rette for eller påvirke den enkelte til selv å ta større ansvar for å møte utfordringene.
Tema: Kommunal utviklingskultur
Temaet belyses gjennom tre underkapitler:
-

Tilrettelegging for utvikling
Bruk av innbyggernes ressurser
Brukermedvirkning

En formel for suksess i endrings‐ og innovasjonsarbeid kan settes opp slik:
Suksess = behov x løsning x ildsjel x team x forankring
Kulturelt har vi hemmere og fremmere for utvikling og innovasjon. Basert på formelen beskrives status
og muligheter.
5

Familieomsorg er et svært viktig tillegg til kommunens tjenester. Uten familieomsorg i et omfang på linje
med kommunens tjenester, hadde samfunnet kollapset. Frivillighet er i dag et supplement til
kommunens tjenester, som ikke griper inn i kjernen av kommunens ansvar. Fleksibilitet og avlastning,
veiledning og opplæring, synliggjøring og verdsetting er begreper som er relevante i utvikling av
strategier.
Sett fra et forbrukerperspektiv er kommunen trolig relativt god på brukermedvirkning. På et systemnivå
er brukermedvirkningen i stor grad begrenset til brukerundersøkelser. Dette er undersøkelser av nåtid
og fortid. Kommunen bruker i liten grad ulike metoder for bruker‐ og innbyggermedvirkning som verktøy
for utvikling av tjenestene (fremtidsperspektiv).
Underkapitlene beskriver et stort mulighets‐/handlingsrom for kommunen. Kommuneplanens
høringsutkast skal beskrive en langsiktig ambisjon (mål) og strategier for å nå denne.
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1. Historisk befolkingsstatistikk og kommuneplanprognose
1.1.

Innledning/kort oppsummering

Bærums befolkning økte med 1 700 personer i 2011. Vi må tilbake til 1986 for å finne en tilsvarende
vekst. I år (2012) ble veksten 2 188 personer. En slik årlig vekst må vi tilbake til 1971 for å finne maken
til. Videre kan følgende bemerkes innledningsvis:










Befolkningsveksten i Bærum har i perioden 1993–2012 ligget under veksten i Asker, Akershus og
Oslo, men har vært over landsgjennomsnittet.
Veksten i Bærum er hovedsakelig generert av (arbeids‐)innvandring og tilflytting av innvandrere
og/eller deres barn. Veksten i innvandrerbefolkningen i Bærum er prosentvis mindre enn i Asker
og Akershus for øvrig.
Aldersgruppen 80 + har økt mest i perioden 1993–2012. Særlig gruppen 90+ har hatt en kraftig
vekst i slutten av perioden
Befolkingsveksten arter seg forskjellig i de ulike plansonene i kommunen. Dette gjelder også
veksten fordelt på aldersgrupper.
Statistikk viser at omfanget av boligbyggingen på kort sikt ikke nødvendigvis påvirker
befolkningsveksten. Bærum har i perioden 2004–2011 bygget cirka fire boliger i året per 1 000
innbyggere. Dette er mindre enn både Asker, Oslo og Akershus.
Befolkningsprognosen med middels vekst gjør at Bærum kommune tar høyde for å ta sin andel
av forventet fremtidig befolkingsvekst i Oslo‐regionen.
Befolkningen vil fortsette å eldes i prognoseperioden. Aldersgruppen 67+ er den gruppen som
prosentvis øker mest i perioden. 67–79 åringene er den aldersgruppen som vil ha den største og
mest stabile veksten. Dette medfører at det blir færre yrkesaktive per yrkespassiv. Det blir også
færre 50–66 åringer, relativt sett, som kan yte omsorg for aldersgruppen 85+.
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1.2.

Historisk befolkningsstatistikk

I dette kapittelet presenteres befolkningstall for Bærum kommune i et historisk perspektiv. Asker, Oslo,
Akershus og landet for øvrig vil inngå i noen av figurene/tabellene. Nytt av året er en ny
plansoneinndeling i kommunen (Figur 1). Noen statistiske befolkningsillustrasjoner vil bli presentert med
utgangspunkt i disse plansonene.
Figur 1: Bærum kommune inndelt i åtte Plansoner, kompas 2012
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En annen benyttet plansoneinndeling er skolekretser. En slik inndeling er nyttig når for eksempel
skolebruksplaner skal utvikles/revideres. Alle soneinndelinger er basert på kommunens grunnkretser.
Figur 2: Bærum kommune inndelt i 26 skolekretser, kompas 2012

For å komme bak gjennomsnittbetraktningene av Bærum kommune er det disse to nivåene
(plansone/skolekrets) det er realistisk å få data på og som vil bli brukt i områdespesifikke analyser for
utvalgte tema.
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Befolkningsveksten
1. oktober 2012 var det 115 805 innbyggere i Bærum. Som det går fram av Figur 3 var det en sterk
befolkingsvekst på 1950‐ og 60‐tallet. Veksten stagnerte ved inngangen til 1970‐årene for deretter å
vokse fram til i dag, kun avbrutt av en kortvarig stagnasjon i 2000–2002.
Figur 3: befolkingsutviklingen i Bærum 1951–2012 (SSB, 2012)
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Figur 4 viser befolkningsveksten i perioden 1993–2012 for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og landet. Oslo
og Akershus har hatt relativ høy vekst i perioden sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette
indikerer en sterk sentralisering. Befolkningsveksten de siste 10 år er i stor grad forårsaket av høy
innvandring, men det fødes også flere barn. Levealderen øker fortsatt. De siste årene er det særlig
arbeidsinnvandring fra de nye EU‐landene i Øst‐ Europa som har satt sitt preg på folketilveksten. Norge
passerte fem millioner innbyggere 19. mars 2012.
Figur 4: befolkningsvekst 1993–2012. Bærum, Asker, Oslo, Akershus, landet (Indeks, 1993=100) (SSB 2012)
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Tabell 1: gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2003–2011, fem siste år og i 2011 (Utviklingsenheten 2012)

Bærum
Asker
Akershus
Oslo
Hele landet

2003‐2011
1,23 %
1,67 %
1,63 %
1,55 %
0,84 %

Siste 5 år
(2007‐2011)
1,63 %
1,98 %
2,22 %
2,73 %
1,42 %

2011
1,83 %
2,72 %
2,49 %
2,97 %
1,53 %

Befolkningsvekstens ulike komponenter (flytting, døde, fødte, innvandring)
Figur 5 viser befolkningsvekstens ulike komponenter i Bærum for perioden 2000–2011.
Befolkningsveksten de seneste årene kan i all hovedsak forklares med høy innvandring. Innvandrere
defineres som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Norskfødte med
innvandrerforeldre er også inkludert i denne statistikken. Det er verdt å merke seg at i perioden 2005–
2008 var det innvandringen alene som forårsaket en positiv netto flytting1 til Bærum.
Figur 5: befolkningsveksten i Bærum ‐ fødselsoverskudd, netto innenlandsk flytting og netto innvandring, 2000–2011 (SSB
2012).
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Netto flytting er summen av innvandring og netto innenlandsk flytting
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Kjønnsfordeling og alderssammensetning
Kjønnsfordeling og menn/kvinners fordelinger på utvalgte aldersgrupper er vist i figuren under.
Figur 6: befolkningspyramide, utvalgte aldersgrupper, prosentandeler av totalbefolkningen – Bærum 1. januar 2012, SSB
2012
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Utviklingstrekk 1990 – 2012:
‐ Andelen eldre (begge kjønn) over 75 år øker og det er, ikke overraskende, en overvekt av kvinner i
dette alderssegmentet
‐ Andelen 5–15 åringer og 45–60 åringer øker også i perioden.
‐ Det er en nedgang i aldersgruppen 25–35 år.
Innvandrerbefolkingen i Norge har en annen struktur enn landsgjennomsnittet. For å illustrere dette
benyttes to figurer utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB, 2011). Det er rimelig å anta at denne også
gjelder for Bærum. Figur 7 og 8 viser at det blant innvandrerne i Norge er en vesentlig større andel i
yrkesaktiv alder og at de eldste aldergruppene utgjør en betydelig mindre andel i
innvandrerbefolkningen, sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen.
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Figur 7: befolkningspyramide, faktisk antall i utvalgte aldersgrupper – Norges befolkning pr. 1. januar 2011 (SSB 2012)

Figur 8: befolkningspyramide, faktisk antall i utvalgte aldersgrupper – innvandrere i Norge pr. 1. januar 2011 (SSB, 2012)
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Figur 9 viser utviklingen i aldersgrupperingene i Bærum for perioden 1995–2011. Det går fram av
figuren at aldersgruppen 50–66 år har vokst sterkest i perioden (antall personer). Eldre over 80 år har også
hatt en jevn vekst, mens antall 80–89 åringenene stagnerte fra 2008 til 2011.
Figur 9: utviklings i alderssammensetning – Bærum, 1995–2011 (Kompas/Utviklingsenheten 2012)

Den prosentvise veksten i samme periode gir et annet visuelt i bilde av veksten enn utviklingen i faktisk
antall personer. Her går det fram at antall 90 åringer eller eldre har tredoblet seg siden 1993.
Figur 10: prosentvis vekst i aldersgrupperinger ‐ Bærum, 1995 – 2011 (Kompas/Utviklingsenheten 2012)
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Et mer detaljert eksempel for veksten i utvalgte aldersgrupper for perioden 2008–2011 viser at veksten i
aldersgruppene 1–5 år, 6–12 år og eldre over 80 år åpenbart har hatt betydning for planlegging og
tilrettelegging av tilbud innenfor tjenesteområdene barnehage, skole, og pleie‐ og omsorgstjenester
(Tabell 2).
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Tabell 2: Bærum: vekst i aldersgrupper fra 2008–2011 (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)

0 år
1–5 år
6–12 år
13–15 år
16–19 år
20–49 år
50–66 år
67–79 år
80–89 år
90 +

‐7
236
379
‐81
94
1 576
1 617
478
55
273

Det er mulig å foreta dypdykk i det historiske tallmaterialet. Som nevnt innledningsvis kan kommuen
deles inn i soner. Den mest brukte soneinndelingen er skolekretser. I denne sammenhengen er det valgt
en grovere soneinndeling.
Befolkningsveksten arter seg forskjellig i Bærum.
Figur 11 viser at veksten på Rykkinn har stagnert og har vært tilnærmet null i tidsrommet 2000–2011.
Ikke overraskende har veksten vært størst på Lysaker/Fornebu.
Figur 11: prosentvis befolkningsvekst i Bærum, 2000–2011, fordelt på åtte plansoner (indeks 2000=100)
(Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Figur 12 viser veksten i aldersgruppen 1–5 år fordelt på åtte plansoner i Bærum. Aldersgruppen 1–5 år
har hatt en stabil vekst i sonene Bekkestua/Jar og Hosle/Grav fra 2005–2011. Ikke overraskende skjer
det nå en vekst på Lysaker/Fornebu. På en annen side har det vært en nedgang i denne aldersgruppen
på Rykkinn og Tanum/Skui.
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Figur 12: historisk vekst i aldersgruppen 1–5 år, 2005–2011, fordelt på åtte plansoner i Bærum (Kompas/Utviklingsenheten
2012)

For aldersgruppen 6–15 år er veksten illustrert i figur under. Her viser «dypdykket» at behovet for
skoleplasser har vært voksende på Bekkestua/Jar, Hosle/Grav og Lysaker/Fornebu i hele perioden. De
andre plansonene har hatt en stagnerende eller utflatende vekst.
Figur 13: vekst i aldersgruppen 6–15 år, 2005–2011, fordelt på åtte plansoner i Bærum (Kompas/Utviklingsenheten 2012)
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Flyttestrømmer
Befolkningsveksten i Bærum de senere år skyldes i hovedsak av arbeidsinnvandring. Samtidig skjer det
årlige innenlandske flyttinger. Tabell 3 illustrerer innenlandsk nettoinnflytting til Bærum og viser at
personene som utgjør den innenlandske flyttingen i overveiende grad er innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre.
Tabell 3: innenlandsk nettoinnflytting til Bærum de siste 4 år (SSB, 2012)

I alt
Innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre
Øvrige befolkning

2008
97

2009
260

2010 2011
373 114

135
‐38

242
18

244
129

73
41

Basert på en studie, i samarbeid med skriv ut navnet (NIBR) i 2011/2012, ble det utført en flytteanalyse
med utgangspunkt i statistisk materiale fra 2010. Materialet omfatter innenlandsk flytting og
innvandring. Under presenteres noen utvalgte tabeller fra analysen.
Tabell 4 viser innflyttingen til den enkelte sonen i Bærum og hvor stor prosentandel innflytterne utgjør i
sonen, fordelt på Oslo, Asker, Drammensregionen mv. I 2010 kom for eksempel 51 prosent av
innflytterne til Hosle‐Grav fra Oslo, 4 prosent fra Asker osv.
Tabell 4: prosentvis fordeling av innflytting til plansoner i Bærum, 2010 (NIBR/Utviklingsenheten, 2012)

Til
Fra
Oslo
Asker
Drammensregionen
Øvrige østland
Landet ellers
Utlandet
Sum
(prosentfordeling)
Sum innflytting
(antall)

Bekke‐ Lysaker
Hosle‐ stua‐ Forne‐
Jar
bu
Grav
51
45
43
4
5
4
1
1
1
9
9
9
11
10
8
23
30
34
100

100

1 176 1 852

Sand‐
vika
33
10
1
9
16
31

Til
Kolsås‐
Tanum‐ Lomme‐ Bærum
Totalt
Levre Rykkinn Skui
dalen
39
31
36
40
42
6
5
11
4
6
1
1
2
2
1
14
16
16
16
11
18
17
13
18
13
22
30
21
20
27

100

100

100

100

100

100

100

1 050

1 328

876

257

566

481

7 586

Noen interessante observasjoner i tabellen er:
‐ Totalt 7 586 personer flyttet til Bærum i 2010.
‐ De fleste innflytterne til Bærum kommer fra Oslo (42 prosent) og utlandet (27 prosent).
‐ Det er ingen markante variasjoner mellom sonene, men det er en tendens til at Oslofolk bosetter seg
på Hosle‐Grav, Bekkestua‐Jar og Lysaker/Fornebu.
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Tabell 5 viser hvor tidligere innbyggere i Bærum flyttet til i 2010, prosentvis fra de enkelte sonene.
Tabell 5: fordeling av utflytting fra plansoner i Bærum, 2010 (NIBR/Utviklingsenheten, 2012)

Til
Oslo

Asker

Drammens‐
regionen

Øvrige
østland

Landet
ellers

464
613

38
87

49
63

135
129

132
187

307

60

37

93

61

194

752

402
282
80
143
165

169
71
23
71
33

64
60
31
34
45

120
117
49
98
76

137
146
54
70
111

203
111
45
103
95

38 %

9%

6%

13 %

14 %

21 %

1 095
787
282
519
525
100 %
(6 612)

Fra
1 Hosle–Grav
2 Bekkestua–Jar
3 Lysaker–
Fornebu
4 Sandvika
5 Kolsås–Levre
6 Rykkinn
7 Tanum–Skui
8 Lommedalen
Prosentandel ‐
fra Bærum til:

Totalt
antall
Utlandet
personer
fra sonen
152
970
422
1 501

Noen interessante observasjoner i tabellen er:
 6 612 personer flyttet fra Bærum i 2010.
 Volummessig (faktisk antall personer) flyttet flest fra Bekkestua–Jar og færrest fra Rykkinn.
Tabell 6 viser imidlertid at flyttefrekvensen (antall flyttinger inn/ut av sonen delt på antall
innbyggere i sonen) er helt identisk.
 Den største andelen (38 prosent) av alle utflytterne bosatte seg i Oslo og 21 prosent i utlandet.
Tabell 6 under viser en oversikt over alle flyttinger, både inn og utflyttinger til de åtte sonene i Bærum.
Netto innflytting og totalt innbyggertall i de enkelte sonene presenteres. I tillegg vises
‐ total flyttefrekvens som er antall flyttinger delt på totalbefolkingen i sonen,
‐ internt i sonen: antall flyttinger internt i sonen delt på totalbefolkningen i sonen og
‐ over sone: antall flyttinger inn i sonen (fra andre soner eller utenfor Bærum) delt på
totalbefolkningen i sonen.
Tabell 6: flyttedata ‐ Bærum, 2010 (NIBR/Utviklingsenheten, 2012)

Alle flyttere
Hosle‐Grav
Bekkestua‐Jar
Lysaker‐Fornebu
Sandvika
Kolsås‐Levre
Rykkinn
Tanum‐Skui
Lommedalen
Sum/Gjennomsnitt

2

Netto‐ Innbygger‐
innflytting tall 1.1.10
89
18 652
333
24 462
325
8 294
89
16 327
189
16 002
‐19
6 719
39
9 174
‐34
11 386
1 011

111 0162

Total
flytte‐
frekvens
11
11,5
15,9
13,1
11,2
11,5
12,3
11

Internt i
sonen
3,3
2,4
3,5
2,3
2,9
3,1
2,8
3,3

Over sone
7,7
9,1
12,3
10,7
8,4
8,4
9,5
7,7

12,2

3,0

9,2

Innbyggere som ikke er registrert på sonene inngår ikke i totalsummen.
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Noen interessante observasjoner i tabellen er:
 Nettoinnflyttingen til Bærum var cirka 1 000 personer i 2010
 Bekkestua–Jar hadde den største netto innflyttingen med 333 personer, tett fulgt av Lysaker/
Fornebu (325 personer).
 På Rykkinn og i Lommedalen flyttet det flere ut enn inn.
 Det er relativ liten forskjell på total flyttefrekvens i sonene, men Lysaker‐Fornebu og Sandvika
utmerker seg med størst flyttefrekvens. Disse sonene har også den største flyttefrekvensen over
soner, noe som innbærer flest flyttinger fra andre soner/andre deler av landet/utlandet.
Tabell 7 viser netto innflytting til Bærum fordelt på aldersgrupper og plansoner. Tabellen gir oss et bilde
av hvilke aldersgrupper som øker/avtar i 2010 fordelt på plansonene. En tilsvarende analyse over flere
tidligere år ville gitt oss kunnskap om flyttingene i 2010 representerte et avvik eller tendens/trend for
vekst og fall i aldersgrupper.
Tabell 7: netto innflytting til plansoner i Bærum, 2010 – fordelt på aldersgrupper/plansoner (NIBR/Utviklingsenheten, 2012)

1 Hosle–Grav
2 Bekkestua–Jar
3 Lysaker–Fornebu
4 Sandvika
5 Kolsås–Levre
6 Rykkinn
7 Tanum–Skui
8 Lommedalen
Sum

0‐5 år
59
141
26
5
42
1
17
53
344

6‐12 år
3
49
‐2
‐1
30
‐12
12
‐4
75

13‐19
år
4
14
30
0
40
0
0
‐27
61

20‐24
år
‐39
‐57
9
‐11
‐40
‐1
‐22
‐100
‐261

25‐44
år
109
244
193
95
93
6
67
90
897

45‐64
år
‐15
‐58
51
1
9
1
‐21
‐57
‐89

65+ år
‐32
0
18
0
15
‐14
‐14
11
‐16

Noen interessante observasjoner i tabellen er:





Netto innflytting i 2010 er skjevt fordelt.
Det flyttet netto inn 344 barn mellom 0–5 år til Bærum i 2010. Det er rimelig å anta at foreldrene
til disse barna er i aldersgruppen 25–44 år (897 personer).
25–44 åringer og barn 0–5 år bosetter seg i størst grad på Bekkestua–Jar.
Det er videre interessant å merke seg at det flytter ut flere i alderen 65+ enn det flytter inn til
kommunen.

Innvandrerbefolkningen i Bærum
Innvandrerbefolkningen i Bærum har hatt en sterk vekst de siste fem årene og utgjør per 01.01.2012
16,8 prosent (19 280) av kommunens befolkning. Det har skjedd en dobling av innvandrerbefolkningen
på 12 år (2000–2012).
Figur 14 viser utviklingen i innvandrerbefolkningen fordelt på landbakgrunn og viser at
arbeidsinnvandringen fra Europa er hovedårsaken til veksten de siste fem årene. Drøyt halvparten av
alle innvandrerne i Bærum kommer fra Europa, unntatt Tyrkia, og 1/3 kommer fra Asia med Tyrkia.
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Figur 14: vekst i innvandrerbefolkingen i Bærum fordelt på landbakgrunn, 1970–2011
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Innvandrerbefolkningen i Bærum er tredoblet i perioden 1990–2012. Den prosentvise veksten har vært
noe mindre i Bærum sammenlignet med Asker og Akershus (Figur 15).
Figur 15: prosentvis økning av innvandrerbefolkningen i Asker, Bærum og Akershus, 1970–2012 (indeks 1970=100) (Akershus
fylkeskommune, 2012)
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Figur 16 viser fordelingen av vestlige og ikke‐vestlige innvandrere på skolekretsnivå i Bærum3.
Skolekretsene Fornebu, Evje, Rykkinn, Levre, Lysaker, Emma Hjorth og Jong har alle en innvandrerandel
på over 20 prosent. Den høye andelen på Fornebu/Lysaker kan delvis forklares med at det i disse
skolekretsene er midlertidig bosatte arbeidstakere (arbeidsrigger) knyttet til konkrete
utbyggingsprosjekter.

3

Begrepene "vestlig" og "ikke-vestlig" brukes ikke lenger av SSB. Disse erstattes av verdensdelene som standard gruppering. Inndelinger
utover verdensdeler er ikke regulert av standarden. I de tilfellene hvor det er behov for en todeling av verdens land anbefaler SSB at denne
delingen gjøres slik at den ene gruppen kalles "EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand" og den andre "Asia, Afrika, LatinAmerika, Oseania utenom Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS".
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Vestlige innvandrere er ganske jevnt fordelt i skolekretsene. Figuren viser at det er et unntak for Ikke‐
vestlige innvandrere. Dette innebærer at noen skolekretser har høye andeler minoritetsspråklige elever.
I Figur 16 er innvandrere fra Østeuropa inkludert i andelen ”ikke‐vestlige”.
Figur 16: innvandrerbefolkingen andel av totalbefolkningen fordelt på skolekretser i Bærum pr. 01.01.11 (SSB,
Utviklingsenheten 2012)
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Aldersbæreevne
Figur 17 viser utviklingen i aldersbæreevnen (antall personer i yrkesaktiv alder 20–66 år per antall eldre i
gruppen 67 år og eldre) for Bærum, Asker, Oslo, Akershus og Norge i perioden 1985–2012.
Aldersbæreevnen for Bærum har hatt en synkende tendens men stabilisert seg på cirka 4,5 de siste 3–4
år. Oslo har hatt en økende trend i perioden. Årsaken er en relativ stor innflytting av personer i
yrkesaktiv alder. En stabil eller økende utvikling i alderbæreevnen kan forklares ved høy innvandring.
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Figur 17: koeffisienten for aldersbæreevne (The Potential Support Ratio) 1985–2012: Antall personer i yrkesaktiv alder (20‐66
år) per antall eldre i gruppen 67 år og eldre (SSB, Utviklingsenheten 2012)
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Familieomsorgskoeffisienten
Endringene i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange familieomsorgsgivere
de aller eldste kan støtte seg på. Det vil kunne påvirke framtidige familieomsorgsmønstre.
Familieomsorgskoeffisienten, forholdet mellom antall personer i alderen 50–66 år og personer over 85
år, er et uttrykk for antallet potensielle familieomsorgsgivere og omsorgstrengende eldre. Grunnen til at
de to aldersgruppene inngår i dette målet er at eldre over 85 år har de største omsorgsbehovene i
befolkningen, og aldersgruppen 50‐66 er de som i størst grad yter omsorg til eldre i familien.
Figur 18 viser utviklingen i familieomsorgskoeffisienten i perioden 1986–2012. I 1986 var det 4,35 eldre
per hundre personer i alderen 50‐66 å. I 2012 hadde familieomsorgskoeffisienten steget til 12,97.
Figur 18: familieomsorgskoeffisienten (The Parent Support Ratio), 1986 ‐ 2012: Antall personer i aldersgruppen 85 år og eldre
per hundre personer i aldersgruppen 50‐66 år (SSB/Utviklingsenheten, 2012)
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Boligbygging og befolkningsvekst
Figur 19 viser at boligbygging og befolkningsvekst ikke nødvendigvis har en entydig sammenheng. Ved
generasjonsskifter i større eneboligområder kan befolkningsveksten være markant uten tilsvarende
nybygging av boliger. Økende antall gjennomsnittlige beboere pr. boenhet vil også kunne påvirke. Det er
for eksempel en kjensgjerning at arbeidsinnvandrere bor tettere enn gjennomsnittsbefolkningen. I
hovedsak vil en manglende sammenheng mellom høy befolkningsvekst og begrenset boligbygging være
et kortsiktig fenomen. Over tid er det en mer tydelig sammenheng mellom befolkningsveksten og
boligbyggingen.
Figur 19: befolkningsvekst, igangsatte og fullført boligbygging i Bærum, 2000–2011 (Akershus fylkeskommune 2012)
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Figur 20 viser antall ferdigstilte boliger på 1 000 innbygger pr. år for Bærum, Asker, Oslo og Akershus.
Bærum har i perioden (2000–2011) stort sett ligget under gjennomsnittet i Akershus. Ett unntak er
registrert i 2009. I 2011 ble det bygget flere boliger i Bærum, relativt sett, sammenlignet med Oslo.
Figur 20: antall fullførte boliger pr. 1000 innbygger pr. år i Bærum, Asker, Oslo og Akershus (Akershus fylkeskommune/Oslo
kommune 2012)
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Figur 21 viser at det i perioden 2004–2011 ble bygget flest boliger pr. 1 000 innbyggere i Akershus.
Bærum bygget minst, cirka fire boliger pr. 1 000 innbyggere i gjennomsnitt pr. år.
Figur 21: gjennomsnittlig antall bygde boliger pr. år (pr. 1000 innbyggere) i perioden 2004–2011 i Bærum, Asker, Oslo og
Akershus (Akershus fylkeskommune/Oslo kommune 2012)
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Befolkingsprognose 2013 ‐ 2030

Befolkningsprognosen for kommuneplanen 2013–2030 er laget i Kompas (kommunenes plan‐ og
analysesystem), og er basert på befolkningsdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Prognosealternativer og forutsetninger
Prognosens forutsetninger betrakter kommunen som én plansone og statistikken kan derfor ikke brytes
ned i ytterligere plansoner, for eksempel skolekretser.
Prognosen har i utgangspunktet fire alternativer: naturlig, lav, middels og høy vekst. Forutsetning for
prognosen er følgende:
Lav vekst innebærer bygging av 300 boliger årlig
Middels vekst innebærer bygging av 600 boliger årlig
Høy vekst innebærer bygging av 900 boliger årlig
Naturlig vekst innebærer kun beregnet netto fødselsoverskudd. Ingen boligbygging/innfly
I Figur 22 er to av SSB’s alternativer (middels nasjonal vekst (MMMM) og høy innvandring (MMMH)) lagt
inn for å illustrere hvor alternativene ligger i forhold til SSB’s alternative prognoser for Bærum.
Prognosealternativene i Kompas representerer i større grad ytterpunkter enn før, siden det i
kommuneplansammenheng er viktig og interessant å vurdere konsekvenser av veksttakter som er
betydelige forskjellige. Høyt og lavt vekstalternativ er derfor i ytterkant av hva som vurderes som
sannsynlig.
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Figur 22: befolkningsprognose for Bærum 2012–2030, seks alternativer (Kompas/Utviklingsenheten 2012)
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Alternativenes årlige og prosentvise befolkningsvekst er presentert i Tabell 8 under.
Tabell 8: befolkningsprognose – årlig og prosentvis vekst 2012‐2030 for seks vekstalternativer

Prognosealternativ
Naturlig vekst
Lav vekst
Middels vekst
Høy vekst
SSB MMMM
SSB MMMH

Årlig vekst ‐ antall
personer, 2012‐
2030
329
781
1 633
2 487
934
1 465

Befolking
2030

Prosentvis vekst
2012‐2030

120 746
129 322
145 524
161 747

5,47 %
12,96 %
27,11 %
41,28 %
15,50 %
24,31 %

132 234
142 320

Det går fram av tabellen at prognosealternativet middels vekst ligger nært SSB’s MMMH (høy
innvandring). Det antas at Bærum kommune vil innfri sitt ansvar med hensyn til å ta sin andel av den
antatte befolkingsveksten i Osloregionen ved å realisere en boligbygging som beskrevet under
prognosealternativene middels eller høy vekst.
Under presenteres hvordan veksten for tre sentrale alderskategorier vil utvikle seg i prognoseperioden
med utgangspunkt i de fire prognosealternativene (figur 23).
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Figur 23: prognosealternativene og beregnet vekst i aldersgruppen 1‐5 år, 2012–2030 (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Figur 24: prognosealternativene og beregnet vekst i aldersgruppen 6–12 år, 2012–2030 (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Figur 25: prognosealternativene og beregnet vekst i aldersgruppen 80 år +, 2012–2030 (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Middels vekst i perioden 2013 – 2030
Bærum kommune har hatt en økende befolkningsvekst i de senere årene. Mye av veksten skyldes
arbeidsinnvandring. På kort sikt antas det at en slik utvikling vil fortsette. ”Sentraliseringskrefter” har
vært en annen faktor som har påvirket bosettingen de 10–15 siste årene. Oslo er nå den raskest
voksende byen i Europa. Osloregionen, inkludert Bærum, er derfor under et sterkt press. Et økende
antall innbyggere ønsker å bosette seg i regionen.
Lav eller naturlig vekst i prognoseperioden vurderes som lite realistisk. I valget mellom høy og middels
vekst er antakelig middels vekst det mest realistiske alternativet. Likevel er det viktig å være klar over at
det foreligger en rekke usikkerhetsmomenter med å forutse befolkingsutviklingen, særlig på lengre sikt
(utover 2–3 år). Ytre omstendigheter, for eksempel den økonomiske utviklingen i Europa, vil ha stor
betydning for hvordan veksten vil arte seg i årene fremover.
Konsekvenser av middels vekst i prognoseperioden kan utdypes ved å se på utviklingen innenfor valgte
aldersgrupper. Aldersgrupperingen illustrerer veksten i ulike brukergrupper som kan knyttes direkte til
de mest sentrale tjenesteområdene i kommunen, som barnehage, grunnskole og pleie‐ og
omsorgstjenester.
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Veksten i de ulike aldersgruppene summeres opp tidsintervaller i Tabell 9 under.
Tabell 9: prosentvis vekst fram til 2015, 2020, 2025 og 2030 fordelt på aldersgrupper (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)

Aldersgruppe
0–5 år
6–12 år
13–15 år
16–19 år
20–49 år
50–66 år
67–79 år
80–89 år
90+
Totall vekst

Vekst 2012‐ 2015

Vekst 2012 ‐ 2020 Vekst 2012 ‐ 2025 Vekst 2012 ‐ 2030

‐2,4 %
4,9 %
4,1 %
1,7 %
4,6 %
8,5 %
19,3 %
‐7,4 %
29,5 %
5,6 %

3,6 %
4,1 %
11,4 %
6,3 %
10,7 %
20,7 %
36,5 %
‐6,5 %
37,7 %
13,0 %

9,8 %
5,6 %
8,3 %
12,2 %
16,2 %
29,3 %
58,2 %
10,8 %
29,2 %
20,1 %

15,4 %
10,0 %
11,7 %
8,1 %
22,8 %
34,1 %
76,2 %
37,9 %
40,9 %
27,2 %

Prognosen viser at den største prosentvise veksten kommer i aldersgruppen 67–79 år. Befolkningen
over 90 år vokser også kraftig i perioden, til tross for en nedgang i perioden 2020–2025. Figur 26 viser
vekstlinjene for de ulike aldersgrupperingene i prognoseperioden.
Figur 26: vekstlinjer fordelt på aldersgrupper, 2012-2030 (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Veksten består av to komponenter: fødselsoverskudd og netto innflytting til kommunen. Figur 27 viser
at fødselsoverskuddet øker jevnt i hele perioden, men flater ut de siste fem årene. Netto innflytting øker
fram til 2017 for så å avta fram mot 2026. De fire siste årene i prognoseperioden forventes netto
innflytting å ligge på cirka 1 000 personer pr. år.
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Figur 27: netto innflytting og fødselsoverskudd i prognoseperioden (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Innledningsvis ble historiske utviklingen i aldersbæreevnen vist til og med 2012.
Figur 28 viser framskrevet aldersbæreevne fram til 2030 med utgangspunkt i prognosealternativene.
Figur 28: aldersbæreevne i Bærum – fire prognosealternativer 2012–2030, (Kompas/Utviklingsenheten, 2012)
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Som det går fram av figuren er det kun høy vekst som til en viss grad (fram til 2020) kan oppebære
aldersbæreevnen.
Ved middels vekst vil familieomsorgskoeffisienten synke fram til 2022. Dette skyldes relativ sterk vekst i
aldersgruppen 50–66 år sammenlignet med spesielt 80–89 åringene (se figur 26). Fra 2023 stabiliseres
koeffisienten seg mellom 10,5 og 11,0 en periode, men fra 2026 vil antall eldre per hundre personer i
alderen 50–66 igjen øke mot år 2030 (Figur 29).
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Figur 29: familieomsorgskoeffisienten (The Parent Support Ratio) i Bærum, fire prognosealternativer: Antall personer i
aldersgruppen 85 år og eldre per hundre personer i forhold til aldersgruppen 50–66 år, 2012–2030 (SSB/Utviklingsenheten,
2012)
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Endringene i befolkningens alderssammensetning har betydning for hvor mange familieomsorgsgivere
de aller eldste kan støtte seg på, og vil kunne påvirke framtidige familieomsorgsmønstre.
Alle vesteuropeiske land er i en utvikling der det blir stadig flere eldre per person i alderen 50–64 år, og
figur 29 viser at denne utviklingen slår inn med full tyngde fra cirka 2026 i Bærum.
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2. Vekst og kommuneøkonomi
2.1.

Innledning

Befolkningsvekst innebærer både økte driftutgifter for kommunens ulike tjenester og behov for å
gjennomføre investeringer. En vekst i befolkningen medfører på en annen side også økte inntekter for
kommunen.
Vedvarende befolkningsvekst oppleves av de fleste kommuner å gi både muligheter og utfordringer. I
dette kapitlet redegjøres det kort for kommunenes inntektssystem, en vekstkommunes utfordringer og
nåværende kapasiteter på sosial infrastruktur. En overordnet vurdering av sammenhengen mellom
vekstanslag og kommuneøkonomien, samt hvordan arealstrategien kan påvirke dette, beskrives også.
2.2.

Fakta

Kort om kommunenes inntektssystem
Kommunenes frie inntekter er et samlebegrep for skatteinntekter og rammetilskudd. Sammen med
momskompensasjonen, utgjør de frie inntektene cirka 80 prosent av de samlede inntektene i
kommunesektoren (beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S 2012‐2013). Disse midlene kan
kommunene selv prioritere bruken av, men de må ses i forhold til rettighetene innbyggerne har for
tjenester gjennom ulike regelverk. Inntektssystemets overordnede formål er å jevne ut kommunenes
økonomiske forutsetninger, og dermed gi grunnlaget for et likeverdig tjenestetilbud.
Ved fordeling av rammetilskudd tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader
(utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Inntektssystemet inneholder også
tilskudd som utelukkende er grunngitt ut i fra regionalpolitiske målsettinger.
Inntektssystemet inneholder også en egen kompensasjon til kommuner med sterkest befolkningsvekst.
Det er fordi disse kommuner på kort og mellomlang sikt kan få utfordringer med å tilpasse
tjenestetilbudet til en voksende befolkning og til å finansiere nødvendige investeringer.
Kompensasjonen blir gitt til kommuner som gjennom de tre siste år har hatt en gjennomsnittlig årlig
befolkningsvekst ut over 175 prosent av gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på landsbasis. I tillegg må
kommunene ha skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet de tre siste år.
Veksttilskuddet blir gitt som et fast beløp per nye innbygger ut over vekstgrensen, som for 2013 er 45
218 kroner. Bærum kommune har skatteinntekter som er større enn 140 prosent av
landsgjennomsnittet og får derfor ikke veksttilskudd.
Inntektssystemet skal i utgangspunktet ivareta endringer i kommunens befolkning. Likevel opplever
kommuner med sterk befolkningsnedgang eller oppgang utfordringer, spesielt med
infrastrukturkostnader. Kommuner med befolkningsnedgang får færre innbyggere å fordele utgifter til
allerede gjennomførte investeringer. Kommuner med befolkningsvekst må gjennomføre
terskelinvesteringer som det tar tid å få utnyttet fullt ut. De har også lange perioder med vesentlig
høyere investeringsutgifter relatert til de nye innbyggerne enn de eksisterende.
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Demografisk utvikling
Med lav boligbygging og befolkingsvekst vil aldersfordelingen i befolkningen frem mot 2030 endres
vesentlig. Det forventes en lavere andel barn i barnehage‐ og skolealder, samt en lavere andel personer i
yrkesaktiv alder. Derimot vil andelen innbyggere over 80 år øke kraftig. Denne utviklingen vil, både for
landet og for enkeltkommuner, påvirkes av befolkningsveksten. Innvandring til landet og flytting mellom
kommuner skjer i størst utstrekning i de yngste aldersgruppene. Kommuner med sterk befolkningsvekst
vil derfor få en betydelig annerledes utvikling i alderssammensetning enn for eksempel kommuner med
sterk befolkningsnedgang.
I den grad utgiftsutjevningen i inntektssystemet treffer, vil demografiendringer for den enkelte
kommune i prinsippet bli finansiert gjennom inntektssystemet. Utviklingen vil derfor, rent økonomisk,
ha større betydning for landet som helhet enn for den enkelte kommune. Likevel vil mange kommuner
oppleve utfordringer fordi kommunens infrastruktur må endres i takt med ny befolkningssammen‐
setning. Investeringer må gjennomføres i eldreomsorgen, samtidig som man ikke fullt ut får benyttet
kapasitet som tidligere er etablert til kommunens yngste innbyggere. I slike tilfeller vil befolkningsvekst,
i den grad den ikke utløser nye terskelinvesteringer, oppleves som positivt for kommuneøkonomien.
Kommuner med sterk befolkningsvekst vil frem mot 2030 i mange tilfeller oppleve en dobbelt
utfordring; det må gjennomføres nye terskelinvesteringer knyttet til tjenester for både de yngste og de
eldste innbyggerne.
Kapasitet – eksisterende infrastruktur
Innenfor begrepet sosial infrastruktur fokuseres vanligvis følgende områder:
 barnehage
 skole (grunnskole og videregående)
 helse‐ og sosialtjenester inklusive pleie‐ og omsorgstjenester
 bolig
 friluftsliv og rekreasjon
 kulturtilbud
Å oppnå full barnehagedekning i Bærum viste seg å bli mer krevende enn først antatt. Fra planen om full
barnehagedekning ble vedtatt i 2004 har det vært en betydelig befolkningsvekst innenfor aldersgruppen
1–5 år. Innføring av maksimalpris, og derav redusert foreldrebetaling, gav også vesentlig økt
etterspørsel. I perioden 2004–2010 ble det etablert i overkant av 2 000 nye plasser. Kommunen har pr.
31.12.2011 en dekningsgrad i alderen 1–5 år på 89,8 prosent, noe som er noe over gjennomsnittet for
ASSS kommunene.
Den samlede etterspørsel etter barnehageplasser avgjøres av hvor mange barn som er i aldersgruppen
1–5 år, samt i hvilken grad foresatte etterspør barnehageplass til disse barna. En utfordring er å
tilrettelegge kapasitet slik at flest mulig får oppfylt sitt ønske om en barnehageplass i nærmiljøet. Tall for
2010 viser stor geografisk variasjon i netto innflytting i aldersgruppen 0–5 år (se Tabell 7). Et fortsatt
planmessig oppmerksomhet på kapasiteter og struktur innenfor barnehageområdet er til stede. Det
utarbeides en behovsplan for barnehage våren 2013.
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Skolene i Bærum er i gjennomsnitt noe større enn gjennomsnittet for ASSS kommunene. Det er en
rekke kapasitetsutfordringer innenfor skolesektoren som de senere år på kort og mellomlang sikt er løst
ved midlertidige eller permanente utvidelser, samt ved justering av skolenes inntaksområder.
Det pågår nå et arbeid med en skolebehovsplan som viser at det er svært få områder i kommunen hvor
det er ledig skolekapasitet. Både i Østre Bærum og i området rundt Sandvika er kapasiteten svært
anstrengt. Skoler som pr. i dag har noe ledig kapasitet ligger rundt Bærum Verk og i aksen Skui–Emma
Hjorth–Tanum. Det vil også ta noe tid før de nye skolene på Fornebu er fylt opp. Ellers er kapasiteten
svært anstrengt, og det er etablert en rekke midlertidige løsninger ved flere skoler. Skolebehovsplanen
legges ut til høring på skolene fra 15. februar til 30. mars, og vil bli lagt frem for politisk behandling i mai
2013.
Innenfor helse‐ og sosialtjenestene er det spesielt utviklingen i antall innbyggere over 80 år som er
utfordrende. Fra 1990 og frem til i dag har antall innbyggere over 80 år steget med ca 150 prosent, en
økning på 3 300 personer fra omlag 2 300 til 5 600. Økningen vil fortsette de neste 20 årene, men
prognosene viser at takten ikke vil være like høy. I løpet av de siste 20 årene er også antall innbyggere
over 90 år mer enn tredoblet, og i løpet av de neste 20 årene vil antallet nesten dobles en gang til.
KOSTRA indikatoren for dekningsgraden for institusjonstjenesten og heldøgnsbemannede boliger viser
at Bærum er lik snittet i ASSS. Tall fra institusjonstjenesten viser at andelen innbyggere på 80 år og over,
som bor i institusjon, er lite endret de siste årene. Den viser også at andelen er lavere i Bærum enn
gjennomsnittet for ASSS‐kommunene. Andelen innbyggere 67–79 som er beboere i institusjon er også
lavere i Bærum enn i ASSS.
Hvis dagens dekningsgrader benyttes på dagens befolkningsprognose, vil behovet for institusjonsplasser
øke relativt jevnt med omkring 50 prosent på 20 år. Dagens ca 1 000 plasser øker til knappe 1 500
plasser i 2030. Dette tilsvarer en vekst på ca 25 plasser pr år. I fremskrivningen over er det ikke tatt
stilling til om dagens dekningsgrader er ”riktige” og om de er egnet til å indikere behov 10–20 år frem i
tid. Dette avhenger av flere forhold som vil analyseres nærmere i forbindelse med rullering av pleie‐ og
omsorgsmeldingen.
Vekstkommunenes utfordringer
Audun Langøren4 skriver i Norsk økonomisk tidsskrift 119 (2005) at kommuner med sterk befolknings‐
vekst opplever at veksten ikke bare har fordeler. Innflyttere til en kommune kan ikke ta med seg kapital
som er bygd opp i fraflyttingskommunen. Vekstkommunene får derfor flere innbyggere som må dele på
egenkapitalen som er bygd opp gjennom tidligere sparing. Langøren sier videre at likevel har mange
kommuner valgt å legge til rette for befolkningsvekst ved regulering av tomter til boligformål og
utbygging av infrastruktur. Dette kan blant annet skyldes at veksten fører til en gunstig alders‐ og
næringsstruktur på lengre sikt, og at kommunene dermed kan øke skattegrunnlaget per innbygger.
Ifølge Langøren er det i vurderingene av vekstnivå viktig at en større befolkning gir et varig høyere
inntektsgrunnlag som over tid vil gjøre at kommunen samlet sett kan gi bedre tjenester. Vekst gir altså
ifølge Langøren større muligheter til å utvikle tjenestetilbudet.

4

Langøren er ansatt i Statistisk sentralbyrå (SSB)
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2.3.

Ulike vekstanslag og hvordan de kan påvirke kommuneøkonomien

Kort om vekstanslagene
Prognosene utarbeidet i forbindelse med rullering av kommuneplanen er laget med fire alternativer for
vekst: naturlig, lav, middels og høy.
Forutsetninger for prognosene er følgende:
Tabell 10: prognosealternativene (Kompas/Utviklingsenheten 2012)
Årlig vekst i
Prosentvis
Tilsvarer årlig
Prognosealternativ antall personer,
vekst i hele
boligbygging
2012-2030
perioden
Naturlig vekst
Lav vekst
Middels vekst
Høy vekst

329
781
1 633
2 487

5%
12 %
26 %
39 %

0
300
600
900

Prognosealternativet ”Naturlig vekst” inneholder ikke boligbygging og innflytting, veksten i perioden
skyldes kun fødselsoverskudd. Øvrige alternativer innholder boligbygging og innflytting av tre ulike
omfang ”Lav”, ”Middels” og ”Høy”.
Vekstanslagene er lagt til grunn i de økonomiske beregningene under. Det er verdt å merke seg at de
ulike vekstanslagene i stor grad påvirker aldersammensetningen i befolkningen. Jo høyere vekst, jo
yngre blir befolkningen i gjennomsnitt, se kapittelet om demografisk utvikling.
Forutsetninger for beregningen
Under presenteres beregninger som er grunnlag for videre betraktninger rundt temaet vekst og
kommuneøkonomi.
I beregningene har det vært nødvendig å gjøre en rekke forutsetninger, og de viktigste er:










Alle tallene er i 2011 kr.
Kommunaløkonomi defineres snevert med fokus kun på de direkte effektene for kommunens eget
budsjett. Tjenester som finansieres direkte av innbyggerne (for eksempel vann og avløp) holdes
utenfor vurderingene.
Beregningene av de frie inntektene holdes på et overordnet nivå med noen forenklinger
sammenlignet med en fullverdig beregning som foretas for eksempel i den vanlige
budsjettbehandlingen for Bærum.
Beregninger av driftsutgifter for tjenestene baserer seg på KOSTRA tall for Bærum i 2011. Alle
tjenesteområder unntatt de avgiftsfinansierte er inkludert. Kostnadene er beregnet ut i fra antall
innbyggere i målgruppen (for eksempel er grunnskoleutgiftene beregnet i forhold til antall barn i
grunnskolealder).
Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse (drift av sosial infrastruktur) ligger i
beregningene ut i fra 2011 nivå pr. innbygger.
Beregningene fokuserer på endringene de forskjellige vekstalternativene gir på kommunenes
driftsoverskudd og kommunens endrete evne til å bære renter og avdrag av investeringer i sosial
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infrastruktur. De konkrete investeringsbehovene for de ulike vekstalternativ er ikke beregnet. Dette
betyr at hverken avskrivninger eller renter og avdrag er utrykt i beregningene.
Det er selvfølgelig heftet stor usikkerhet både til befolkningsprognoser og til denne type beregninger.
Materialet er derfor først og fremst utarbeidet for å illustrere noen sammenhenger som også andre
påpeker (eksempelvis Langøren, 2005).
Presentasjon av beregningene
Beregningene viser endringene de forskjellige vekstalternativene gir på kommunenes driftsoverskudd og
evnen til å bære renter og avdrag av investeringer. Økt innbyggertall innebærer et økt
investeringsbehov. Driftsoverskuddet bør derfor i utgangspunket være større desto høyere
befolkningsvekst kommunen får.
Bærum kommunene har driftsutgifter pr. bruker som innenfor flere tjenesteområder ligger over
gjennomsnittet for ASSS kommunene. Om Bærum lå på samme utgiftsnivå pr. bruker som dette
gjennomsnittet, ville kommunene hatt cirka 115 millioner kroner mer i driftsoverskudd (KOSTRA hefte
2010) og tilsvarende større evne til å bære investeringer. Beløpet vokser tilsvarende befolkningsveksten.
Tabell 11 viser forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon
og driftsoverskudd, forutsatt ”Naturlig vekst”.
Tabell 11: utvikling i frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon og driftsoverskudd, ”Naturlig vekst”
(Utviklingsenheten, 2012)
Naturlig vekst
Frie inntekter, mill. k r.
Netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon, mill. kr.
Driftsoverskudd, mill. kr.

2012

2018

5 442
4 776
666

5 395
4 582
814

2024
5 262
4 455
807

2030
5 362
4 553
809

Totalt i
perioden
138 371
119 154
19 217

Uten boligbygging og innflytting får kommunen en befolkningsutvikling som innebærer noe reduksjon
både i kommunens inntekter og utgifter. Likevel gir dette et noe høyere driftsoverskudd utover i
perioden. Dette alternativet innebærer trolig ledig kapasitet både i barnehage og skole. Eldrebølgen vil
gi et investeringsbehov. Dette er selvfølgelig ikke et reelt alternativ, men er et utgangspunkt for å
sammenligne med de ulike alternativer for vekst under.
Tabell 12 viser forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon
og driftsoverskudd, forutsatt ”Lav vekst”.
Tabell 12: forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon og driftsoverskudd, ”Lav
vekst” (Utviklingsenheten, 2012)
Lav vekst
Frie inntekter, mill. k r.
Netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon, mill. kr.
Driftsoverskudd, mill. kr.
Lav vekst i forhold til naturlig vekst:
Driftsoverskudd lav vekst i forhold til naturlig vek st, mill .k r.
Flere barn i barnehagealder (1-5år)
Flere barn i grunnskolealder (6-15 år)
Flere eldre over 80 år

2012

2018

2024

2030

5 466
4 819
647

5 706
4 933
772

5 839
5 021
818

6 001
5 117
883

-19
208
79
76

-42
1 312
1 246
371

11
1 119
3 367
386

75
500
3 752
166

Totalt i
perioden
146 123
126 956
19 167

-50
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Med en befolkningsutvikling basert på en årlig boligbygging på 300 boliger ser vi at kommunens
inntekter og utgifter øker. I begynnelsen av perioden øker utgiftene mer enn inntektene og
driftsoverskuddet reduseres. I slutten av perioden bidrar den økte befolkningen til et høyere
driftsoverskudd. Om vi for eksempel ser på året 2018 ser vi at med et lavere driftsoverskudd skal
kommunen bære investeringsbehovene knyttet til økt befolkning. I forhold til naturlig framskrivning, er
antallet i de viktigste aldersgruppene for kommunens tjenester vesentlig høyere. Vekstalternativet gir et
økt investeringsbehov i den eldste delen av befolkningen, men er samtidig det alternativ som best
utnytter og i størst grad holder seg innenfor eksisterende kapasiteter for barnehage og skole.
Tabell 13 viser forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon
og driftsoverskudd, forutsatt ”Middels vekst”.
Tabell 13: forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon og driftsoverskudd ,
”Middels vekst” (Utviklingsenheten, 2012)
Middels vekst
Frie inntekter, mill. k r.
Netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon, mill. kr.
Driftsoverskudd, mill. kr.

2012

2018

2024

2030

5 491
4 840
650

5 896
5 123
772

6 244
5 424
820

6 664
5 748
916

-15
240
90
78

-41
1 787
1 374
357

13
2 072
3 963
359

108
1 862
4 974
222

Middels vekst i forhold til naturlig vekst:
Driftsoverskudd middels vekst i forhold til naturlig vekst, mill .kr
Flere barn i barnehagealder (1-5år)
Flere barn i grunnskolealder (6-15 år)
Flere eldre over 80 år

Totalt i
perioden
152 040
132 740
19 300
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Med en befolkningsutvikling basert på en årlig boligbygging på 600 boliger ser vi at kommunen inntekter
og utgifter øker ytterliggere. Også her øker utgiftene mer i begynnelsen av perioden enn inntektene og
driftsoverskuddet reduseres. I slutten av perioden bidrar den økte befolkningen til et høyere
driftsoverskudd enn i alternativet lav vekst. Alternativet gir markert flere barn i barnehagealder
gjennom perioden og også et høyere elevtall i skolen. Investeringsbehovet vil derfor være mye større
enn i alternativet lav vekst. Evnen til å bære disse investeringene er likevel kun marginalt bedre enn
alternativet lav vekst.
Tabell 14 under viser forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til
tjenesteproduksjon og driftsoverskudd forutsatt ”Høy vekst”.
Tabell 14: forventet utvikling i kommunens frie inntekter, netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon og driftsoverskudd, ”Høy
vekst” (Utviklingsenheten, 2012)
Høy vekst
Frie inntekter, mill. k r.
Netto driftsutgifter til tjenesteproduksjon, mill. kr.
Driftsoverskudd, mill. kr.
Høy vekst i forhold til naturlig vekst:
Driftsoverskudd høy vekst i forhold til naturlig vekst, mill .kr.
Flere barn i barnehagealder (1-5år)
Flere barn i grunnskolealder (6-15 år)
Flere eldre over 80 år

2012

2018

2024

2030

5 518
4 876
643

6 170
5 421
749

6 819
6 018
802

7 537
6 614
923

-23
337
186
82

-65
2 522
2 440
433

-5
3 311
6 479
547

114
3 403
8 871
502

Totalt i
perioden
160 242
141 226
19 016

-201

Med en befolkningsutvikling basert på en årlig boligbygging på 900 boliger vil kommunens inntekter og
utgifter øker ytterliggere. I slutten av perioden medfører dette alternativet det høyeste
driftsoverskuddet og evne til å bære investeringer. Samtidig gir dette alternativet i perioden som helhet
det laveste driftsoverskuddet og det største investeringsbehovet. Hvor stort er selvfølgelig avhengig av
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hvor spredt eller konsentrert en slik høy boligbygging og vekst skjer. Alternativet gir et stort behov for
både nye barnehager, skoler og tilbud til eldre.
Hvilke utfordringer kommunen får på kort og mellomlang sikt er avhengig av både vekstnivået og
hvordan veksten skjer.
2.4.

Kommunaløkonomiske effekter av ulike arealstrategier

Fortetting, feltutbygging og utnyttelse av infrastruktur
Hvordan utbyggingen av boligområder i en kommune skjer har stor innvirkning på behovet for
infrastruktur, både i etableringen av boligområdet og over tid. Utbyggingsområder preget av
familieboliger vil appellere til barnefamilier og sannsynligvis vil det flytte inn mange familier med barn
under skolealder. Ligger boligområdet et stykke fra andre boligområder er det over tid vanskelig å
utnytte infrastruktur som barnehage og skole, uten en videre utbygging av nærliggende områder. Disse
”mekanismene” ser vi nå klare tendenser til i området Bærums Verk–Lommedalen. Plassering av
boligområder og tidsmessig gjennomføring av utbygging er derfor viktige faktorer for å utnytte en
infrastruktur best mulig. Sett i forhold til gjeldende kommuneplan er det spesielt utbygging av Avtjerna
og Fossum som vil kunne preges av tilsvarende utfordringer.
Forutsatt at det finnes nødvendig infrastruktur, er fortetting av eksisterende boligområder en
kommunaløkonomisk gunstig utbyggingsform. Fortetting og utbygging av mindre felt er i Bærum blitt en
stor utfordring når det gjelder behovet for sosial infrastruktur, og da spesielt i forhold til skoletilbudet.
Dette kommer mest til syne i Østre Bærum. Selv om utfordringene er store, har kommunen i sitt arbeid
med løsningsalternativer nå stor nytte av at skoler og boligområder i denne delen av kommunen ligger
tett.
Ved planleggingen av større felt er det mange hensyn som skal tas. Når det først blir gjennomført
terskelinvesteringer til for eksempel vei, skole og barnehage, er det selvfølgelig kommunaløkonomisk
mest gunstig at disse investeringene utnyttes fullt ut, og at perioder med overkapasitet begrenses mest
mulig.
Har type bolig og lokalisering noe å si for kommunens utgifter og/eller inntekter?
Hvordan et boligområde utvikles og hvilke type boliger som bygges påvirker hvilke innbyggere som
flytter inn i området og det lokale behovet for infrastruktur. Hvordan boligtyper påvirker den totale
kommuneøkonomien er mer usikkert da internflyttingen i kommunen er vesentlig større enn ekstern
innflytting. Utbyggingen av mindre leiligheter vil ofte utløse at familieboliger blir ledig.
Det skal mye til før den totale boligfordelingen etter type endres og at dette igjen påvirker
kommunaløkonomien. Over tid vil sammensetning av befolkningen endres som følge av boligbyggingen,
men det er vanskelig å si hvordan dette påvirker kommuneøkonomien.
Agenda Kaupang har i rapporten ”Kommunaløkonomiske konsekvenser av valg av byutviklingsstrategi”,
utarbeidet for Oslo kommune (2012), satt fokus på å tilrettelegge for at det bygges slik at
gjennomsnittinntekten for kommunen økes. Ifølge rapporten er det to komponenter som er viktige: 1)
gjennomsnittsinntekten for Oslo er høyest i vest og lavest i øst og 2) bygge attraktive boliger for dem
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som har høye inntekter. Slike betraktninger kan også overføres til Bærum kommune, i den grad det er
ønskelig.
Tabell 15 viser gjennomsnittlig utlignet skatt (både stat, fylkeskommune og kommune) for 2011, sortert
etter postnummer. Det fremgår av tabellen at skattegrunnlaget er vesentlig høyere i Bærum øst enn i
mange av de andre områdene i kommunen. Om man kun skal ta hensyn til kommunens
inntektsgrunnlag, vil videre utbygging her gi større inntekter enn i flere av de øvrige områdene i
kommunen, forutsatt at det bygges en type boliger som oppleves som attraktive for husstander med
høye inntekter.
Tabell 15: utlignet skatt (både stat, fylkeskommune og kommune) for 2011, sortert etter postnummer (Utviklingsenheten
2012)
Postnr
Poststed
Skatt
Postnr
Poststed
Skatt
Lommedalen
Haslum/Bekkestua/Stabekk/Jar
1350 LOMMEDALEN
165 544
1344 HASLUM
160 585
1353 BÆRUMS VERK
145 004
1356 BEKKESTUA
154 095
1354 BÆRUMS VERK
136 145
1357 BEKKESTUA
169 773
1358 JAR
216 512
1368 STABEKK
165 092
Rykkinn/Skui/Vøyenenga
1348 RYKKINN
92 645
1369 STABEKK
181 520
1349 RYKKINN
127 601
1340 SKUI
96 667
Høvik/Eiksmarka/Hosle/Østerås
1339 VØYENENGA
132 007
1359 EIKSMARKA
177 739
1361 ØSTERÅS
139 731
1362 HOSLE
177 595
Kolsås/Gjettum
1346 GJETTUM
119 156
1363 HØVIK
181 306
1351 RUD
89 569
1352 KOLSÅS
144 402
Lysaker/Fornebu
1360 FORNEBU
41 499
1364 FORNEBU
198 575
Sandvika/Slependen/Høvikodden
1336 SANDVIKA
107 622
1366 LYSAKER
162 188
125 054
1367 SNARØYA
268 376
1337 SANDVIKA
1338 SANDVIKA
117 959
1341 SLEPENDEN
158 398
1311 HØVIKODDEN
117 806
1365 BLOMMENHOLM
167 523
Fra ligningen for 2011, skattedirektoratet (via www.skattelister.no)

2.5.

Handlingsrom

Ulik vekst gir ulike utfordringer for kommuneøkonomien. Vekst i frie inntekter og rammetilskudd
dekker, som del av inntektssystemet til kommunene, i stor grad opp for økte driftsutgifter uavhengig av
vekstnivå. Utfordringene er primært knyttet til kommunens behov for investeringer i infrastruktur for
nye innbyggere. Beregningene viser at inntektssystemet i svært liten grad dekker opp for
investeringsbehov knyttet til befolkningsvekst.
Hvis befolkningsvekst utløser behovet for å gjennomføre terskelinvesteringer, så tar det lang tid før
disse dekkes inn. Beregninger for utbyggingen på Fornebu viser at årlige inntekter hos innbyggerne i
dette området først etter cirka 25 år vil gi et inntektsgrunnlag tilsvarende kommunens årlige utgifter til
tjenester og infrastruktur i området. Det vil ta enda lenger tid å dekke inn alle årene med ”underskudd”.
I forhold til kommuneøkonomi vil valg av vekstnivå og areal‐ og utbyggingsstrategier henge tett
sammen. Jo bedre man klarer å utnytte eksisterende og ny infrastruktur, jo lavere investeringsutgifter vil
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det være behov for. Klare areal‐ og utbyggingsstrategier gjør det økonomisk lettere å bære vekst,
spesielt om kommunen ønsker å legge til rette for høy vekst.
Ved valg av vekst og arealstrategier er det selvfølgelig svært mange andre hensyn å ta enn bare
kommunaløkonomi. Noen av disse blir det redegjort for andre steder i utfordringsdokumentet. Analyser
og vurderinger her er innspill på et overordnet nivå. Den samlede avveining av alle hensyn må skje i den
politiske prosessen.
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3. Arealstrategier
3.1.

Innledning

Bærum er inne i en periode med stor befolkningsvekst. I 2011 vokste innbyggertallet med 1 700
personer, og tallene for 2012 ligger an til å bli enda høyere. I tillegg har antall arbeidsplasser økt
betydelig, fra cirka 60 000 i 2002 til 70 000 i 2012. Veksten i Bærum er en del av den kraftige regionale
veksten som gjør hovedstadsregionen til den raskest voksende regionen i Europa.
Veksten skaper utfordringer for kommunen, både økonomisk gjennom behov for investeringer i sosial
og teknisk infrastruktur, og fysisk gjennom press på arealer, økt trafikk og trengsel. Vedvarende høy
vekst krever gode fysiske løsninger slik at kvaliteten på våre omgivelser ikke forringes og viktige verdier
går tapt. Samtidig er veksten også en mulighet for å skape nye kvaliteter og verdier som kan øke
livskvaliteten i kommunen.
Strategisk arealplanlegging er et av kommunens viktigste virkemidler for å påvirke og styre veksttakten,
og for å utvikle og bevare viktige kvaliteter og verdier. Hensikten med en arealstrategi er å drøfte ulike
veivalg for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv, og å fastlegge overordnede prinsipper
for denne utviklingen. Sentrale valg vil være hvilken veksttakt kommunen skal tilrettelegge for, og
prinsipper for hvor veksten skal komme.
Det legges opp til at valg av arealstrategi gjøres i forbindelse med behandling av kommuneplanens
samfunnsdel. Valgt strategi vil så bli lagt til grunn ved senere utforming av kommuneplanens arealdel.
Blant annet vil private innspill til endring av arealdelen og utforming av plankart og bestemmelser bli
vurdert opp mot valgt strategi.
3.2.

Vekstforutsetninger og tidsperspektiv

Tidligere i utfordringsdokumentet er det redegjort for ulike vekstforutsetninger basert på variasjoner i
boligbyggingen (hhv 300, 600 og 900 boliger pr år), og det er laget befolkningsprognoser på grunnlag av
dette. I dette kapittelet (om arealstrategier) drøftes hvordan de ulike vekstforutsetningene kan løses i
Bærum, gjennom bruk av tre ulike modeller for langsiktig arealutvikling.
Perspektivet for modellene er satt til 2050, som er 20 år lenger enn kommuneplanperioden. Dette er
gjort av hensyn til behovet for langsiktighet ved utvikling av fysiske strukturer, eksempelvis
infrastrukturanlegg og eventuelle nye utbyggingsretninger. I tillegg har ulike regionale
strategidokumenter, som den kommende regionale planen for areal og transport, et tilsvarende
langsiktig perspektiv. Ruters strategiplan K2012 har perspektiv til 2060.
Det er valgt ut tre hovedtema for drøftingen av arealstrategier. Temaene er 1) regionale planer og
strategier, 2) boligbygging og 3) senter‐ og næringsutvikling. Hvert tema har en kort gjennomgang med
vekt på hovedtrekk i dagens situasjon og hvilke hovedutfordringer som kan knyttes til temaet i
kommuneplanen.
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3.3.

Kort om gjeldende kommuneplan og arealstrategi

I arbeidet med gjeldende kommuneplan ble det vedtatt en arealstrategi i forbindelse med
planprogrammet. Strategien ble grunnlaget for å vurdere innspill til kommuneplanen og for utforming
av plankart og bestemmelser. Følgende er hovedpunkter i gjeldende strategi:
-

-

Hovedutbyggingsretninger er Fornebu, Sandvika–Vøyenenga og på sikt Avtjerna.
Fortetting i øvrige deler av byggesonen skal begrenses, blant annet gjennom innføring av økte krav
til tomtestørrelser i uregulerte områder. Krav til minste tomtestørrelse ble økt fra 700m2 til 800m2
tomt for eneboliger og fra 1 000m2 til 1 200m2 for tomannsboliger.
Måltall for boligbyggingen ble satt til 450 boliger pr. år
Senterområdene skal utvikles innenfor eksisterende områder
Det er utarbeidet særskilte temakart som er retningsgivende for planlegging og
byggesaksbehandling

Noen utfordringer ved gjeldende plan og strategi
Kun cirka 30 prosent av boligbyggingen de siste 10 årene har skjedd innenfor
hovedutbyggingsretningene. Både i området Sandvika–Vøyenenga og på Fornebu har det tatt lang tid å
få frem byggeklare utbyggingsfelter. Boligbygging på Fornebu har imidlertid kommet godt i gang de siste
par årene og en jevn utbyggingstakt er forventet fremover hvis boligmarkedet holder seg oppe. I
Sandvika mangler det ferdig regulerte boligområder til tross for flere års planlegging. Storparten av
boligbyggingen mellom Hamangsletta og Franzefoss må avvente omlegging av E16. Det er også betydelig
usikkerhet knyttet til flytting av trafoanlegget på Hamang.
Avtjerna som hovedutbyggingsretning er kontroversielt og usikkert, både av hensyn til
utbyggingsmønster, overordnet grønnstruktur og høye krav til infrastrukturinvesteringer, blant annet
bane, i forbindelse med utbygging. Kommunaløkonomisk er utbygging av Avtjerna etter alt å dømme
mindre gunstig enn mer sentrale alternativer.
Til tross for ønsket om å begrense fortettingen utenfor hovedutbyggingsretningene, praktiseres dette i
mindre grad i enkeltsaker. Kommuneplanens økte krav til tomtestørrelser gjelder kun
småhusutbygginger i uregulerte strøk, mens størstedelen av boligbyggingen skjer på grunnlag av
reguleringsplaner spredt rundt i byggesonen. Måltallet for boligbygging på 450 boliger praktiseres i liten
grad, verken i bygge‐ eller reguleringssaker.
Kommuneplanen har generelle rekkefølgebestemmelser med krav til kapasitet på sosial og teknisk
infrastruktur. Disse bestemmelsene brukes i liten grad i enkeltsaker for å styre utbyggingen. Eksempelvis
er manglende skolekapasitet en realitet i mange skolekretser, uten at dette nødvendigvis bremser
boligbyggingen i de samme kretsene.
Til slutt kan det nevnes at arealstrategien er fokusert på boligbygging. Andre viktige arealrelaterte tema,
som senter‐ og næringsutvikling, transport eller grønnstruktur, er i mindre grad en del av arealstrategien
i gjeldende kommuneplan.
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Figur 30: Hovedtrekk i gjeldende arealdel – nye utbyggingsområder og samferdselsanlegg

3.4.

Regionalt samarbeid – planer og strategier

Sentrale problemstillinger
Det foreligger en rekke planer og strategier på det regionale nivået med betydning for arealutviklingen i
Bærum. Under presenteres de mest sentrale.
Plansamarbeidet Oslo og Akershus
Regjeringen har pålagt Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å samarbeide om langsiktig areal‐ og
transportplanlegging i hovedstadsregionen. Derfor er det satt i gang arbeid med en felles regional plan
for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen forventes vedtatt i løpet av 2014.
I forbindelse med behandling av forslag til planstrategi og planprogram for den regionale planen har
Bærum kommune sluttet seg til fremlagte mål og hovedprinsipper. Fra tidligere har Bærum kommune
sluttet seg til ”Samordnet areal‐ og transportstrategi for Osloregionen.” Målene og strategiene som er
lagt til grunn her, er også utgangspunktet for arbeidet med den regionale planen.
Den regionale planen skal inneholde et strategisk arealkart som også avklarer prinsipper for grenser mot
LNF–områder. Planen skal også se på virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser.
Planen skal legges til grunn for:
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-

kommunal planstrategi og kommuneplanens arealdel
fylkeskommunale prioriteringer innen areal og transportutvikling
statlig sektorplanlegging innen areal og transport
forpliktende avtaler mellom aktørene
prioriteringer i Oslopakke 3

Som grunnlag for den regionale planen er det utarbeidet tre utbyggingsalternativer for den regionale
areal‐ og transportutviklingen frem mot 2030. Disse er:
-

videreføre dagens kommuneplaner
konsentrert utvikling av byer
fortetting i mange knutepunkter

Figur 31: utbygningsalternativ som viderefører dagens kommuneplaner

Figur 32: utbyggingsalternativ som prioriterer konsentrert utvikling av byer
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Figur 33: utbyggingsalternativ med fortetting i mange knutepunkter

Videreføring av dagens kommuneplaner sprer veksten i mange sentra, mens fortetting i mange
knutepunkter forutsetter at veksten skjer i noen færre sentra. Konsentrert utvikling av byer forutsetter
at hovedtyngden av veksten skjer i enda færre sentra. Det forventes at alle kommunene får en viss
befolkningsvekst.
Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen
Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt en areal‐ og transportstrategi som er basert på følgende
mål:
‐ Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
‐ Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur.
‐ Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten
av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengel for alle og
med lavest mulig behov for biltransport.
Med en flerkjernet utvikling menes det å tilrettelegge for et system av mest mulig selvstendige byer og
tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og kulturaktiviteter i urbane sentra.
Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med stor kapasitet,
samt et godt vegsystem med god fremkommelighet for kollektivtrafikken og godstransporten.
Ruters strategiske plan K2012
Ruter legger til grunn at Osloområdet vil vokse med om lag 750 000 innbyggere i et 50‐års perspektiv
(2060). Oslo og Akershus vil da ha en befolkning på 1,9 millioner. Når det vesentligste av motorisert
trafikkvekst skal tas kollektivt, forbereder Ruter for en tredobling av kollektivtrafikken, og utvikling av et
regionalt stamnett som kan møte sterk regional vekst.
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Av de strategiske retningene som er trukket opp i det regionale plansamarbeidet har Ruter valgt å legge
konsentrasjonen om byer, stasjonsbyer og større knutepunkter til grunn.
Figur 34: Ruter K2012 ‐ regionalt stamnett

I Bærum legger Ruter til grunn følgende nye prosjekter ved utvikling av regionalt stamnett:
‐ Ringeriksbanen og ny Oslotunnel (Jernbaneverket)
‐ Fornebubanen til Skøyen og Majorstua (og Nesodden)
‐ Regional buss i E18‐korridoren
‐ Kolsåsbanens forlengelse til Rykkinn
‐ Ny bane Sandvika – Kolsås – Rykkinn
‐ Østeråsbanens forlengelse til Hosle
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Figur 35: Ruter K2012– nye prosjekter ved utvikling av regionalt stamnett

På arealsiden foreslår Ruter en tett båndby Sandvika – Oslo – Lillestrøm.
Ringeriksbanen
I Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 (gjeldende plan) er oppstart av planlegging for
Ringeriksbanen prioritert mot slutten av planperioden. I transportetatenes forslag til NTP 2014–23 ligger
oppstart av planlegging for Ringeriksbanen inne dersom rammen økes med 45 prosent. Det er forutsatt
at planleggingen tar utgangspunkt i materialet utarbeidet av høyhastighetsprosjektet. NTP 2014–23 skal
behandles av Stortinget før sommeren 2013.
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2012
Fylkesmannens forventninger viderefører nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
og lov om folkehelsearbeid, og presiserer hva som er viktige prioriteringer for Oslo og Akershus.
Fylkesmannens forventinger er ytterligere presisert i høringsbrevet til kommuneplanens planprogram.
De sentrale momenter er:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Prioritering av et konsentrert utbyggingsmønster som bygger opp under knutepunkter på
hovedårene for kollektivtrafikknettet, sammen med en restriktiv utbyggingspolitikk for nye
arealer.
Bymessig utvikling og planlegging for urbane miljøer med gåavstand til daglige gjøremål.
Klimatilpassinger og avstå fra utbygging i flom og skredutsatte områder.
Bevaring av større, sammenhengende landbruksarealer.
Vurdere økt utbygging på Fornebu.
Vurdere om Avtjerna skal tas ut av kommuneplanen.

46

Oppsummering regionale planer og strategier – utfordringer for kommuneplanen
Regional plan for areal og transport vil foreligge tidligst i løpet av 2014. Den regionale planen vil dermed
få større betydning ved neste rullering av kommuneplanen enn ved inneværende rullering. Deler av
metodikken og innholdet i utbyggingsstrategiene som diskuteres i den regionale planen er forsøkt
overført til denne kommuneplanen, jamfør modeller for arealutvikling som drøftes i kap. 3.7
Det er i hovedsak samsvar mellom Ruters forslag til regionalt stamnett for kollektivtrafikken og
gjeldende kommuneplan.
Fortsatt usikkerhet om fremdrift og løsning for Ringeriksbanen har betydning for en eventuell
planlegging av utbygging på Avtjerna.
Nasjonal og regional arealpolitikk understreker viktigheten av å bygge opp under kollektivnettet. Dette
påpekes også i fylkesmannens forventningsbrev. Gjennomføring av utbyggingsstrategier basert på
fortetting langs kollektivnettet er imidlertid krevende, der ulike statlige prioriteringsområder ofte står i
konflikt med hverandre.

3.5.

Boligbygging

Sentrale problemstillinger
Til drøfting i kommuneplanen er det identifisert tre hovedutfordringer knyttet til fremtidig boligbygging i
Bærum. Utfordringene henger sammen, men de representerer noe ulike innfallsvinkler til temaet.
Den første utfordringen gjelder boligbehovet og hvor stor del av den regionale etterspørselen etter
boliger som bør dekkes i vår kommune. Bærum er en integrert del av det regionale bolig‐ og
arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet, og spørsmålet om det fremtidige boligbehovet i kommunen
henger nært sammen med befolkningsutviklingen i regionen. Vedvarende regional befolkningsvekst vil
øke presset på boligbygging i Bærum.
Den andre utfordringen gjelder sammenhengen mellom boligbygging og kapasiteter på sosial og teknisk
infrastruktur. Eksempelvis opplever kommunen nå kapasitetsutfordringer i mange skolekretser, selv
med liten eller moderat boligbygging. Økt utbygging i disse områdene kan medføre behov for ytterligere
kapasitetsøkning. Tilsvarende kan utbygging i områder med kapasitetsproblemer eller miljøulemper
knyttet til transportsystemet føre til forverring av miljøforholdene og redusert fremkommelighet, blant
annet for kollektivtrafikken.
Den tredje utfordringen handler om utbyggingsmønster og transportbehov. Boligbyggingen de siste ti
årene har i stor grad foregått i områder utenfor de tunge kollektivaksene. Sammen med økt bilhold
blant husholdningene har dette ført til økt bilbruk og økte utslipp. En utfordring vil være å konsentrere
boligbyggingen til områder med god kollektivdekning, som kan gi et mer miljøvennlig
utbyggingsmønster, bidra til redusert bilbruk, færre miljøulemper og større kundegrunnlag for
kollektivtrafikken.
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Boligbyggingen i perioden 2000–2011
Gjennomsnittlig boligbygging i Bærum i 12‐årsperioden 2000‐11 har vært i overkant av 400 boliger pr. år
(406). Boligbyggingen har vært større i den siste halvdelen av perioden, med et gjennomsnitt på 434
boliger pr år mot 379 i første halvdel.
Figur 36: Boligbygging i Bærum i perioden 2000‐2011 (SSB, 2012)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
262 305 379 441 359 525 319 455 507 618 261 441
Den samlede boligbyggingen i Akershus har i gjennomsnitt vært 2 885 boliger pr. år i perioden, totalt 34
616 boliger. Oslo har bygget vesentlig færre boliger enn Akershus, totalt 29 914. Bærums andel av den
samlede boligbyggingen i Oslo og Akershus har vært 7,5 prosent.
I 2011 utgjorde boligene i Bærum 8,8 prosent av den samlede boligmassen i Oslo og Akershus, og 20,7
prosent av boligene i Akershus. Bærums andel av den regionale boligbyggingen er altså noe lavere enn
kommunens andel av den samlede regionale boligmassen.
Figur 37: Boligbygging i regionen i perioden 2000‐2011 (SSB, 2012)

Boligbygging i Oslo og Samlet
Akershus
boligbygging
2000–2011
Bærum
4 872
Asker
2 777
Akershus
34 616
Oslo
29 914
Oslo og Akershus
64 530

Andel av samlet
boligbygging Oslo og
Akershus 2000–2011
7,5 %
4,3 %
53,6 %
46,4 %
‐

Andel av samlet
boligmasse i Oslo og
Akershus 2011
8,8 %
4,1 %
42,4 %
57,6 %
‐

Bærums boligmasse består av en tilnærmet lik fordeling mellom eneboliger, konsentrert småhus
bebyggelse (rekkehus, tomannsboliger) og blokkleiligheter. Imidlertid er over halvparten av boligene
som er bygget i Bærum de siste tolv årene leiligheter i blokk‐ eller sentrumsbebyggelse. Det er bygget en
relativt liten andel konsentrert småhusbebyggelse i perioden.
Figur 38: Boligtyper i Bærum (Bærum kommune, 2012)

Boligtyper i Bærum

Antall nybygg
2000–2011
Eneboliger
1 313
Konsentrert småhus
922
Blokk/sentrumsbebyggelse 2 637

Andel nybygg
2000–2011
27 %
19 %
54 %

Andel av total
boligmasse i 2011
33 %
34 %
33 %

Hvor er boligene bygget?
I kommunens gjeldende arealstrategi er Fornebu, Sandvika–Vøyenenga og på sikt Avtjerna definert som
hovedutbyggingsretninger. Av den totale boligbyggingen på cirka 4 900 boliger i perioden 2000–2011 er
kun cirka 1 500 (30 prosent) bygget innenfor hovedutbyggingsretningene. Av disse er cirka 1 000 bygget
på Fornebu i løpet av siste halvdel av perioden. I Sandvika‐området har boligbyggingen vært moderat
med i overkant av 500 boliger.
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Bærum har om lag 47 000 boliger pr. 1.1.2012. Av disse befinner cirka 20 000 (43 prosent) seg innenfor
500 meter fra en banestasjon (jernbanen eller Metro). Av den samlede boligbyggingen i perioden 2000–
2011 (4 900) ble kun 23 prosent (1 100) bygget innenfor 500 meter fra en banestasjon. Med realisering
av Fornebubanen vil denne andelen øke.
Figur 39: Lokalisering av boligbygging i perioden 2000–2011 – nærhet til bane

Potensial for boligbygging i gjeldende planer
Mulighetene fremover for å øke boligbyggingen i hovedutbyggingsretningene i gjeldende kommuneplan
varierer. På Fornebu er boligbyggingen kommet godt i gang, men manglende transportkapasitet
(metro/E18) kan bety at utbyggingen etter hvert stopper opp. Hoveddelen av utbyggingsmulighetene i
aksen Sandvika–Vøyenenga er avhengig av ny E16, et veiprosjekt som antas å være ferdig i 2018. Til
tross for denne avklaringen er boligbyggingen i dette området avhengig av regulering, som fortsatt er et
stykke unna i tid. Boligbygging på Franzefoss og Hamang trafo er avhengig av at eksisterende virksomhet
flyttes eller opphører.
Ferdig regulerte boligområder som ikke er realisert utgjør til sammen i overkant av 2 000 boliger.
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Figur 40: Nye utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan

Antatt fremtidig boligbehov
Å anslå det ”reelle” behovet for boliger er komplisert fordi det er betydelig usikkerhet knyttet til
sentrale faktorer som befolkningsutvikling, fremtidige boligpreferanser og boligforbruk (antall personer
pr. bolig). Som tidligere vist er det ingen entydig sammenheng mellom (høy) befolkningsvekst og
boligbygging innenfor kortere tidsrom. Over tid er sammenhengen tydeligere. Følgende betraktninger
om fremtidig boligbehov tar utgangspunkt i en direkte sammenheng mellom stipulert befolkningsvekst
og påfølgende boligbehov.
SSB´s befolkningsfremskrivninger for Bærum (alternativ MMMM) anslår en befolkningsvekst på cirka 17
000 personer frem mot 2030. Ved samme boligforbruk som hos dagens befolkning (2,4 personer pr.
bolig), gir dette et behov for cirka 7 000 boliger i perioden, eller ca 440 boliger pr. år.
Samme befolkningsfremskrivning anslår en befolkningsvekst i Oslo og Akershus på til sammen cirka
320 000 frem mot 2030. Bærum har i dag cirka ti prosent av befolkningen i Oslo og Akershus. Dersom
dette forholdet kan brukes som et mål på Bærums ”andel” av den regionale befolkningsveksten,
innebærer dette tilrettelegging for en befolkningsvekst i Bærum på cirka 32 000 frem mot 2030.
Boligbehovet blir da ca 13 000 boliger i perioden, eller ca 800 boliger pr. år.
I plansamarbeidet for Oslo og Akershus5 er det lagt til grunn en befolkningsvekst i Bærum på ca 22 000
personer frem mot 2030. Det gir et stipulert boligbehov på cirka 9 000 boliger i perioden, eller ca 560
boliger pr. år. Plansamarbeidet legger til grunn en tilsvarende regional befolkningsvekst (Oslo og
Akershus) som SSB´s middelalternativ.

5

Plansamarbeidet: ”Konkretisering av alternativene”, s 14

50

Oppsummering stipulert boligbehov
Kilde
SSB befolkningsfremskrivninger
Bærum (alternativ MMMM)
SSB befolkningsfremskrivninger
Oslo og Akershus – Bærums
”andel” (10 %)
Plansamarbeidet O&A – antatt
vekst i Bærum

Antatt boligbehov
Befolkningsøkning frem mot 2030
(2,4 p/b)

Boliger pr år
(2014‐2030)

17 000

7 000

440

32 000

13 000

800

22 000

9 000

560

Styring av boligbyggingen – kommunens handlingsrom
Boligbyggingen i Bærum skjer stort sett i privat regi. Kommunen har overlatt til det private markedet å
drive detaljplanlegging og gjennomføring av utbyggingen. Det betyr at kommunens handlingsrom og
mulighet til å påvirke boligbyggingen hovedsakelig ligger i planbehandlingen, det vil si gjennom vedtak
av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner (områdeplaner og detaljplaner), samt bruk av
utbyggingsavtaler. Planverket inneholder en rekke virkemidler slik at kommunen kan styre
boligbyggingen, gitt at det er tilstrekkelig vilje til å benytte virkemidlene og tilstrekkelig interesse blant
utbyggere for å drive frem prosjekter og gjennomføre utbygging.
Kommunen kan styre boligbyggingen både med stimulering og bremsing av utbygging. Ønsker
kommunen for eksempel å konsentrere utbyggingsmønstre nær knutepunkter og kollektivtrafikkårer, vil
dette medføre behov for nye reguleringsplaner der kommunen gjennom planbehandlingen kan styre
innholdet i utbyggingen. I den forbindelse kan stimulering bety at kommunen i større grad må initiere og
gjennomføre reguleringene, i samarbeid med private. Dette er ofte allerede bebygde områder med
kompliserte eierstrukturer som krever stor grad av samordning og samarbeid mellom private
grunneiere, utbyggere, kommunen og eventuelt andre offentlige myndigheter. Stimulering kan også
bety at kommunen øker utnyttelsesgraden vesentlig i nye boligområder.
Ønsker kommunen større restriksjoner på utbygging i bilbaserte områder eller i områder med lav
infrastrukturkapasitet, kan dette håndteres på flere måter. En mer restriktiv holdning til nye
reguleringer er ett virkemiddel. Fortetting, som i dag er unntatt krav om regulering, er det i
kommuneplanen anledning til å stille strengere unntaksbestemmelser, alternativt fjerne unntakene helt.
Det er imidlertid vanskelig på kommuneplannivå å foreta juridisk bindende inndelinger av byggesonen
etter for eksempel utnyttingsgrad. Sterkere restriksjoner på utbygging, eksempelvis i form av strengere
unntaksbestemmelser fra plankravet, må sannsynligvis innføres som generelle bestemmelser for hele
byggesonen.
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Virkemidler for styring er oppsummert i tabellen under:
Stimulere utbygging
‐ Utpeke strategiske
utbyggingsområder i KP arealdel.
‐ Initiere planarbeid
(områdereguleringer) i samarbeid
med grunneiere/utbyggere.
‐ Vedta reguleringsplaner.
‐ Sørge for tilstrekkelig kapasitet på
sosial og teknisk infrastruktur.
‐ Tillate høyere tetthet og
utnyttelsesgrad.

Redusere utbygging
‐ Restriktiv holdning til nye
reguleringsplaner i aktuelle
områder.
‐ Begrense adgangen til fradeling og
fortetting uten reguleringsplan
(skjerpe unntaksbestemmelser fra
krav om reguleringsplan).
‐ Bruke rekkefølgebestemmelser om
tilstrekkelig infrastrukturkapasitet
mer aktivt.

Konkrete styringsmuligheter i KP arealdel
Dagens praksis er at kommunens overordnede styring av boligbyggingen først og fremst skjer gjennom
kommuneplanens arealdel ved å fastsette arealformål og bestemmelser til disse, herunder
-

plankrav for visse arealer eller tiltak, herunder om det skal foreligge områderegulering før
detaljregulering
innholdet i utbyggingsavtaler
krav til nærmere angitte løsninger for tekniske anlegg, transport etc.
rekkefølgekrav, herunder rekkefølgen på utbyggingen
byggegrenser, utbyggingsvolum, tomtestørrelser, utnyttelsesgrad, utearealer, funksjonskrav etc.

Gjennom hensynssoner og bestemmelser/retningslinjer etter pbl. § 11‐8 kan man fastsette:
-

sikrings‐, støy og faresoner
soner med særlig krav til infrastruktur, for eksempel. baneløsning etc
soner for båndlegging i påvente av vedtak etter plan‐ og bygningsloven eller andre lover
soner med krav til felles planlegging
soner hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde

Gjennom utbyggingsavtaler kan man:
-

regulere antall boliger i et område
bestemme største og minste boligstørrelse
fastsette krav til boligenes utforming
bestemme at kommunen skal ha forkjøpsrett til et visst antall boliger med videre

Hvor man mener at et område bør undergis ny planlegging (for eksempel til boligformål) kan man
nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i påvente av ny plan i medhold av pbl kap. 13 og man kan benytte
muligheten for ekspropriasjon etter kapittel 16.
Endelig vil man kunne foreta ytterligere styring gjennom områderegulering eller detaljregulering med
bestemmelser.
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Oppsummering boligbygging – utfordringer for kommuneplanen
Det regionale behovet for boliger er stort og antas å øke i takt med befolkningsveksten. Et spørsmål for
kommuneplanen er nivået på boligbyggingen i Bærum sett i lys av det regionale boligbehovet. Bør
nivået for eksempel gjenspeile Bærums andel av den regionale boligmassen, dvs at cirka 9 prosent av
boligbyggingen i regionen, finner sted i Bærum? Eller bør omfanget av boligbyggingen være større,
eventuelt mindre?
Som vist tidligere foregår boligbyggingen spredt rundt om i byggesonen. Et spørsmål som bør drøftes er
om det i større grad er ønskelig å bruke kommuneplanen til å styre lokaliseringen av nye boliger,
eksempelvis til områder med god infrastrukturkapasitet (skole, barnehage, vei og kollektivtransport). En
slik utbyggingspolitikk vil også innebære større restriksjoner på boligbygging i områder med
kapasitetsproblemer.
Av transport‐ og miljøhensyn kan det være viktig å lokalisere boligbyggingen til områder med god
kollektivdekning, fortrinnsvis nær eksisterende banenett, og samtidig være restriktive til utbygging i
områder med mindre god kollektivdekning. Et spørsmål som bør drøftes er om det er ønskelig å bruke
kommuneplanen som virkemiddel for å styre boligbyggingen til slike områder? En utfordring her er at
områdene nær eksisterende banenett ofte er bygget ut, har kompliserte eierstrukturer, eller har
potensielle arealkonflikter om vern av jord og grøntområder. Utbygging i slike kompliserte områder kan
medføre behov for sterkere kommunal styring av planleggingen.
3.6.

Senter‐ og næringsutvikling

Sentrale problemstillinger
Sentrene i Bærum spiller en viktig rolle som sosiale møtesteder og de er arenaer for handel og
tjenestevirksomhet, kulturvirksomhet og offentlig virksomhet. I tillegg er flere av sentrene viktige
transportknutepunkter. Videreutvikling av sentrene er en viktig oppgave for kommunen i samarbeid
med andre aktører, private og offentlige. I den forbindelse kan kommuneplanen bidra til å sette
overordnede rammer for vekst og utvikling av sentrene.
Gjeldende kommuneplan gir få føringer for senterutviklingen. Etablering av kriterier for innhold i
sentrene, gjerne basert på en tydelig senterstruktur, kan gi klarere rammer for senterutviklingen, og
bidra til økt forutsigbarhet for aktørene som skal utvikle sentrene. Omfanget av handelsvirksomheten i
sentrene er en sentral problemstilling i den forbindelse.
Videre bør senterutviklingen relateres til hovedtrekkene i den øvrige bolig, næring og
transportutbyggingen i kommunen, slik at senterutviklingen blir en integrert del av en helhetlig
arealstrategi.
Kommunen har fastlagt mål om et mangfoldig, fremtidsrettet og samfunnsaktivt næringsliv. En del av
strategiene og virkemidlene for å nå målene er relevante for kommuneplanen, herunder rammer for
utvikling av næringsparkene, korridorene langs europaveiene, senterområdene og områder for
plasskrevende handel.
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Senterutvikling og senterstruktur
Gjeldende arealdel definerer tolv sentre i Bærum som senterområder. Disse er:
Sandvika, Bekkestua, Stabekk, Østerås, Eiksmarka, Lysaker, Høvik, Kolsås, Rykkinn, Bærums Verk,
Vøyenenga og Fornebu. Sistnevnte er definert i KDP2 for Fornebuområdet.
Gjeldende kommuneplan gir få kriterier for senterutviklingen, utover å avgrense hvilke arealer som skal
benyttes til senterformål. I henhold til bestemmelsene skal detaljhandel lokaliseres i senterområdene.
Mangel på kriterier gjør at sentrenes rolle i forhold til hverandre og sine omland er uklare. Ved spørsmål
om utvidelse av sentrene, spesielt knyttet til handelsvirksomhet, reises problemstilinger om hvor stort
handelstilbudet bør være og hva som kan legges til grunn for vurderingene. En klarere differensiering av
sentrene i en senterstruktur, samtidig som det etableres et sett med veiledende kriterier for hvert nivå i
strukturen, kan bidra til økt forutsigbarhet.
Pilotprosjekt ‐ handelsanalysemodell for Asker og Bærum
Gjennom regulering fastlegger kommunen omfanget av handelsvirksomheten i et område, oftest i form
av antall kvadratmeter handelsflate eller forretningsformål. For å kunne vurdere hvor stor
handelsvirksomheten bør være i et område, har Asker og Bærum kommuner i samarbeid med Akershus
fylkeskommune, utarbeidet en modell for handelsanalyser. Modellen skal sikre likebehandling ved
regulering i den forstand at vurderingskriteriene som benyttes er åpne og forutsigbare. Modellen
forutsetter at sentrene defineres og plasseres inn i en senterstruktur, der omfanget av
handelsvirksomheten vil variere med senterets rolle i strukturen.
Foreløpig forslag til senterstruktur for Bærum
Det er utarbeidet et forslag til senterstruktur i fire nivåer med et tilhørende sett med kriterier.
Kriteriesettet består av åtte ulike tema. Kriteriene gir et samlet sett med egenskaper som kan ligge til
grunn for utvikling av senterområdene. Det er lagt opp til at sentrene i de lavere nivåene i
senterstrukturen ikke oppfyller alle kriteriene. For eksempel vil ikke lokalsentre og nærsentre normalt
ha statlige eller regionale funksjoner (tingsrett, politi, kemner med videre).
Inndelingen i fire nivåer, der det laveste nivået er nærsenter, har ført til at enkelte nye områder er
foreslått med senterstatus. Dette er områder som i dag oppfyller de fleste av kriteriene som er gitt i
forslaget til senterstruktur.
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Kriterier:
(ønsket
innhold i
senteret)
Transport‐
tilbud

Handels‐
tilbud

Statlig
/regionalt
tjeneste‐
tilbud

Kommunalt
tjeneste‐
tilbud

Kultur‐ og
fritids
tilbud

Møteplasser

Senterkategori:
Region‐ og
kommunesenter

Områdesenter

Lokalsenter

Nærsenter

Minst 2
transportformer,
høy frekvens og
alle
dekningsområder.
God tilknytning til
stamveinettet.

Minst 2
transportformer,
god frekvens og
dekker stor‐Oslo og
lokalområdet. God
tilknytning til
riksveinettet.

Minst en
kollektivrute med
middels frekvens og
lokalt
dekningsområde.
Senteret må ligge ved
samlevei.

Bredt utvalg av
varegrupper og
flere forhandlere
innen hver gruppe.
Senteret har
statlige regionale
funksjoner som er
lokalisert til
kommunen eller
regionen

Mange
varegrupper,
enkelte grupper har
flere forhandlere.
Senteret kan ha
statlige regionale
funksjoner

Minst 2
kollektivruter
med god
frekvens. Lokalt
dekningsområde.
God tilknytning
til overordnet
lokalt veinett.
Senteret har de
viktigste
varegruppene.

Senteret har
hovedtyngden av
kommunal
forvaltning og
besøksintensiv
tjenestetilbud som
dekker hele
kommunen
Senteret har et
bredt kultur‐ og
fritidstilbud som er
rettet mot brukere
og besøkende fra
hele kommunen og
regionen
Senteret har
mange
møteplasser av ulik
karakter tilrettelagt
for opphold og
aktiviteter

Senteret har
besøksintensiv
desentralisert
administrasjon og
tjenestetilbud

Senteret kan ha
besøksintensiv
desentralisert
tjenestetilbud

Senteret har ingen
offentlige
tjenestetilbud

Senteret har et
kultur‐ og
fritidstilbud rettet
mot lokalområdene

Senteret kan ha
et kultur‐ og
fritidstilbud
rettet mot
lokalområdet

Senteret har få eller
ingen kultur‐ eller
fritidstilbud

Senteret har minst
tre møteplasser
tilrettelagt for
opphold og
aktiviteter

Senteret har
minst en
møteplass
tilrettelagt for
opphold og
aktiviteter

Senteret har minst en
møteplass med enkel
tilrettelegging for
opphold og
aktiviteter

Ingen statlige
regionale
funksjoner

Senteret har
hovedsakelig
dagligvarer, evt
supplerende tilbud.
Ingen statlige
regionale funksjoner

55

Kriterier:
(ønsket
innhold i
senteret)
Boligtilbud

Arbeids‐
plasser

Senterkategori:
Region‐ og
kommunesenter
Boliger er en av
hovedfunksjonene i
senteret.
Boligtilbudet skal
være variert og
tilpasset ulike
befolkningsgrupper
Arbeidsplassintensi
v utadrettet
næringsvirksomhet
er en
hovedfunksjon i
senteret. Senteret
har også lokalt
rettet
næringsvirksomhet

Områdesenter
Boliger er en av
hovedfunksjonene i
senteret.
Boligtilbudet skal
være variert og
tilpasset ulike
befolkningsgrupper
Senteret har
hovedsakelig lokalt
rettet
næringsvirksomhet,
men også noe
utadrettet
næringsvirksomhet.

Lokalsenter

Nærsenter

Senteret skal ha
et variert
boligtilbud

Det er ikke krav om
boliger i senteret

Senteret har
lokalt rettet
næringsvirksomh
et utover handel.

Senteret kan ha noe
lokalt rettet
næringsvirksomhet
utover handel.

Figur 41: Mulig ny senterstruktur basert på kriteriene i tabellen over. Antall sentre er økt fra 12 til 20. Senterstrukturen er
basert på arealstrategien gitt i gjeldende kommuneplan.
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Næringsutvikling
Næringslivet i Bærum
Bærum skiller seg fra de øvrige omegnskommuner til Oslo ved å ha langt flere arbeidsplasser enn
yrkesaktive bæringer. Ved utgangen av 2011 hadde Bærum cirka 70 000 arbeidsplasser6. Cirka 58 000
bæringer er sysselsatt.
Bransjene som sysselsetter flest i Bærum er 1) helse‐ og sosialtjenester, 2) varehandel, 3) teknisk
tjenesteyting og 4) informasjon/kommunikasjon. Disse bransjene har cirka 10 000 ansatte hver. Det er
betydelig pendling og cirka 40 000 arbeidstakere bosatt i andre kommuner pendler inn til Bærum, mens
cirka 30 000 bæringer pendler til arbeidssteder i andre kommuner7.
Geografisk fordeling av arbeidsplassene
Lysaker/Fornebu er det viktigste næringsområdet i Bærum med cirka 2 000 virksomheter og mer enn
20 000 arbeidsplasser. Sandvika er et annet viktig næringsområde med rundt 1 400 virksomheter og nær
8 000 arbeidsplasser. Begge områdene har et stort innslag av kunnskapsbaserte virksomheter. Sandvika
er i tillegg det dominerende området for varehandel i Bærum. Næringsområdene ved Rud/Hauger,
Vøyenenga/Skui og Østerås har mellom 300 og 500 virksomheter og mellom 1 000‐2 300 arbeidsplasser
hver.
Kartet under viser geografisk fordeling av sysselsettingen i Bærum. Av Bærums cirka 70 000
arbeidsplasser, er kun cirka 27 000 (39 prosent) lokalisert innenfor 500 meter fra en holdeplass på
banenettet (jernbane, metro).8 Etablering av Fornebubanen vil fange opp store
arbeidsplasskonsentrasjoner og øke denne prosentandelen vesentlig.
Figur 42: Tetthetskart ‐ arbeidsplasser i Bærum. Hver rute er 100x100 meter.

6

SSB, sysselsettingsstatistikk
ibid.
8
Kilde: Bærum kommune, Områdeutvikling/Geodata
7
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Varehandel
Varehandelen i Bærum omsatte for cirka 68 000 kroner per innbygger i 2011, eller totalt cirka 7,7
milliarder kroner. Omsetningen pr. innbygger er noe lavere enn landsgjennomsnittet, som er cirka
73 000 kr per innbygger9. Inntektsnivået i Bærum er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet for Oslo og Akershus10. Det høye inntektsnivået har stor betydning for etterspørselen. I
forbindelse med den tidligere nevnte handelsmodellen for Asker og Bærum er det gjort beregninger av
etterspørselen etter detaljhandelsvarer, der det er justert blant annet for inntektsnivået. Beregningen
viser at Bærum har en underdekning innenfor detaljhandelen (dagligvarer og utvalgsvarer) på cirka 2
milliarder kroner. Til sammenligning har Asker en overdekning på cirka 400 millioner kroner, der deler av
overdekningen nok kan tilskrives IKEA.
Detaljhandel
(dagligvarer og
utvalgsvarer) ‐ 2010
Asker
Bærum

Faktisk omsetning

Beregnet etterspørsel

Differanse

4 848 mill kr
7 675 mill kr

4 446 mill kr
9 690 mill kr

+ 402 mill kr
‐ 2 015 mill kr

Kilde: Modell for handelsanalyse Asker og Bærum, Agenda Kaupang, januar 2012

Dersom det er et mål at detaljhandelstilbudet i Bærum skal tilsvare etterspørselen (motvirke
handelslekkasje) betyr tallene i tabellen over et forholdsvis stort potensial for videre utbygging av
detaljhandelen i kommunen. Med befolkningsøkning vil grunnlaget for utbygging av detaljhandelen øke
ytterligere.
Politiske målsetninger for næringsutviklingen
Bærum kommune har i samarbeid med næringslivet utarbeidet et arbeidsprogram for næring.
Arbeidsprogrammet ble vedtatt i 2010 og har følgende målsetning:
-

Bærum har et mangfoldig, framtidsrettet og samfunnsaktivt næringsliv, og er en attraktiv kommune
å drive virksomhet i både for store og små, veletablerte som nye bedrifter

Arbeidsprogrammet identifiserer en rekke tiltak for å nå målsetningen, der følgende vurderes som
særlig relevante for kommuneplanen:
-

Videreutvikle næringsparker/‐områder for å sikre optimal arealutnyttelse
Tilrettelegge for utadrettet bilbasert og arealkrevende næringsvirksomhet langs gamle E16 fra
Wøyen til Skui og eventuelt langs dagens E18 når ny trase er på plass.
Videreutvikle kommunens definerte senterområder for å dekke befolkningens behov, og sikre
hensiktsmessig arealutnyttelse og gode offentlige ”uterom.”
Samarbeide med nabokommuner om lokalisering av spesielt plasskrevende virksomheter.
Stimulere til utvikling av Bærums kunnskapsbaserte næringsliv og bidra til at Fornebu blir Norges
svar på Silicon Valley/Singapore.
Bidra til gode rammevilkår for næringslivet, herunder bedre samferdselsløsninger med fokus på E‐
18, Fornebubanen og Kolsåsbanen

9

Kilde: SSB, Varehandelsstatistikk
Kilde: SSB, inntektsstatistikk. I 2010 var gjennomsnittlig husholdningsinntekt i Bærum etter skatt 504 000 kr, i Akershus
483 000 kr og i hele landet 411 000.
10
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Oppsummering senter‐ og næringsutvikling – utfordringer for kommuneplanen
Attraktive senterområder som inneholder et bredt utvalg av offentlig og privat tjenesteyting, gode
møteplasser, fysiske stedskvaliteter og et godt kollektivt transporttilbud kan være et godt fundament for
videreutvikling av byggesonen i Bærum. Befolkningsveksten og den demografiske utviklingen vil
sannsynligvis føre til økt press på utbygging i senterområdene, i form av både boliger og næring. I tillegg
kan eventuelle nye utbyggingsområder føre til behov for nye senterdannelser. Dersom det er et mål å
beholde og videreutvikle den forholdsvis finmaskede, eksisterende senterstrukturen i Bærum, krever
dette sannsynligvis klarere rammer for senterutviklingen, herunder tydeliggjøring av en senterstruktur
med tilhørende kriterier. Avhengig av valgt veksttakt og arealstrategi vil det sannsynligvis være behov
for utvidelse av enkelte sentre.
I henhold til SSBs befolkningsfremskrivninger vil folketallet i Oslo og Akershus øke med cirka 320 000
frem mot 203011. Dersom forholdet mellom antall arbeidsplasser og bosatte blir som i dag, må det
finnes plass til cirka 190 000 nye arbeidsplasser i regionen (forholdet mellom arbeidsplasser og bosatte
er cirka 3/5 i Oslo og Akershus sett under ett). Bærums 70 000 arbeidsplasser utgjør i dag cirka 10
prosent av arbeidsplassene i Oslo og Akershus. Skal Bærums andel opprettholdes, betyr dette at
kommunen bør tilrettelegge for cirka 19 000 nye arbeidsplasser frem mot 2030.
Potensialet for næringsutvikling innenfor gjeldende planer er forholdsvis stort, og det vil sannsynligvis
ikke være behov for å etablere nye, større næringsområder. For høykompetansenæringene er
Lysaker/Fornebu og Sandvika de mest aktuelle lokaliseringsområdene. Disse områdene har et potensial
for anslagsvis 13‐16 000 arbeidsplasser, forutsatt høy utnytting.
Områder for arealkrevende næringsvirksomhet er primært Rud/Hauger, Grini næringspark, samt
områdene mellom Vøyenenga–Skui. De to førstnevnte har utbyggingspotensial. Sistnevnte er flomutsatt
og videreutvikling av området forutsetter flomtiltak.
3.7.

Modeller for fremtidig arealutvikling i Bærum

Innledning
I det følgende vurderes tre modeller for langsiktig arealutvikling i Bærum. Modellene skal bidra til å
tydeliggjøre forskjellige prinsipper for hvordan ulike vekstbaner for boliger og arbeidsplasser kan
håndteres romlig i Bærum, i et perspektiv frem mot 2050.
Modellene er tenkt lagt til grunn for en faglig og politisk drøfting av de viktigste konsekvenser og
forutsetninger for gjennomføring av utbyggingen. Etter drøfting og bearbeiding vil en eller flere av
modellene danne grunnlag for utvikling av forslag til en arealstrategi.
Hensikten med modellene er først og fremst å være et grunnlag for en diskusjon om prinsipper for en
langsiktig arealutvikling i kommunen, ikke en diskusjon om konkrete arealer. Samtidig er det vanskelig å
utforme modellene kun som abstrakte diagrammer. En viss konkretiseringsgrad er nødvendig for å føre
en diskusjon som inneholder reelle valgmuligheter.

11

Kilde: SSB, befolkningsfremskrivninger (alternativ MMMM)
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Forutsetninger – boligbygging
I henhold til planprogrammet skal modellene vurderes med utgangspunkt i ulike nivåer på
boligbyggingen. For å sikre tydelige alternativer benyttes henholdsvis 300, 600 og 900 boliger pr år.
Høyt og lavt alternativ vurderes å være i ytterkant av hva som er realistisk. Modellene har to
tidsperspektiver, hhv til 2030 (cirka 15 år) og 2050 (cirka 35 år). Dette gir følgende boligmasse som det
skal finnes arealer til:
Boligbygging pr år
Lav – 300
Middels – 600
Høy – 900

Nye boliger i perioden 2015 ‐ 2030
4 500
9 000
13 500

Nye boliger i perioden 2015 ‐ 2050
10 500
21 000
31 500

For å finne arealbehovet boligbyggingen utløser er det gjort en del forenklinger for å holde modellene
på et lettfattelig nivå. Først og fremst er det skilt mellom strategiske utbyggingsområder og byggesonen
for øvrig. I de strategiske utbyggingsområdene forutsettes utbygging med høy tetthet. Videre
forutsettes det at mesteparten av boligutbyggingen finner sted innenfor de strategiske
utbyggingsområdene.
Tetthetsvurderingene er basert på eksempler fra bomiljøveilederen for Fornebu. I denne drøftes tre
områdetypologier/bebyggelsestyper med ulike mål på tetthet. Utnyttelsesgraden kan økes utover
tallene i tabellen ved å bygge høyere, tettere (større prosent BYA) eller en kombinasjon av de to.
Figur 43: Bebyggelsestyper og tetthetsgrad hentet fra veilederen ”Bomiljø på Fornebu.”

Bebyggelse

Etasjer

Boliger/dekar

Småhus/rekkehus
Byvilla/lavblokk
Blokkbebyggelse

2–3
3–4
4–5

2–3
5–6
10,5–15,8

%‐TU

% ‐ BYA

(tomteutnyttelse)

(bebygd areal)

25–43
50–60
100–150

15–27
18–22
27–40

Basert på vurderingene i bomiljøveilederen er følgende tetthet lagt til grunn for vurdering av
utbyggingspotensial i modellene:
Tetthet ‐ boliger i strategiske utbyggingsområder
I sentre/ved holdeplasser
10 boliger/dekar
Utenfor sentre/holdeplasser
6 boliger/dekar
I tillegg til utbyggingsområdene legges det til grunn en viss fortetting i byggesonen for øvrig,
hovedsakelig i form av småhusutbygging. For tiden bygges årlig cirka 50‐60 boliger som fortetting.
Fortettingen er ikke kartfestet i modellene, og det forutsettes at fortettingens omfang er moderat og
mindre enn i dag.
Behov for infrastruktur som følge av utbyggingen
Befolkningsøkningen vil føre til behov for økt kapasitet på infrastrukturen i kommunen, innenfor både
teknisk (transport, VA), grønn (rekreasjonsområder, turveier med videre) og sosial (barnehage, skole,
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eldreomsorg). Arealmessig representerer økt skolekapasitet sannsynligvis den største utfordringen for
kommunen:
Befolkningsprognosen som er utarbeidet for kommuneplanen viser en økning i elevtallet (grunnskolen)
med henholdsvis cirka 2 600 (middels boligbygging) og 5 200 (høy boligbygging) i 2030. Ved lav
boligbygging er elevtallet tilnærmet uforandret.
Det er ikke laget prognose for 2050. Forenklet vil bygging av 20 000 nye boliger basert på dagens
boligforbruk (2,4 bosatte/bolig) bety 48 000 nye bosatte. Tilsvarende vil bygging av 30 000 nye boliger
bety 72 000 nye bosatte. Dersom i størrelsesorden 13–15% av de nye bosatte er i grunnskolealder,
medfører dette behov for skolekapasitet til et sted mellom 6 200 og 10 800 nye elever i 2050. Naturlig
vekst er ikke medregnet.
Arealvurderingene som er gjort i forbindelse med modellene inneholder i utgangspunktet ikke arealer til
skole, barnehage osv. En arealstrategi som legger opp til stor befolkningsøkning vil også måtte ta høyde
for arealer til infrastruktur. En nærmere vurdering av dette vil bli gjort før høring av kommuneplanen.
Forutsetninger – arbeidsplasser og næringsutbygging
Planprogrammet gir ikke samme konkrete vekstforutsetninger for vurdering av arealer til arbeidsplasser
og næringsutbygging, men behovet for nye arbeidsplasser henger sammen med befolkningsveksten.
Bærum er en del av et regionalt arbeidsmarked, og behovet for arbeidsplasser i Bærum er til en viss grad
uavhengig av boligbyggingen og befolkningsutviklingen lokalt. SSB anslår en befolkningsøkning i Oslo og
Akershus med cirka 320 000 personer frem mot 2030, samt en vekst på ytterligere 110 000 personer
frem mot 204012. Dette kan utløse et regionalt behov for 190 000 nye arbeidsplasser i 2030 og
ytterligere 65 000 i 2040. Skal Bærums nåværende andel på 10 prosent av arbeidsplassene i regionen
opprettholdes, blir behovet 19 000 i 2030 og ytterligere 6 500 i 2040.
For at modellene ikke skal bli for detaljerte vurderes først og fremst potensialet for utvikling og
eventuelle utvidelser av eksisterende senterområder og næringsområder. Det betyr at vekst i
arbeidsplasser innenfor undervisning, barnehager, helse og sosial med videre, som typisk vil lokaliseres i
institusjoner utenfor sentrene og næringsområdene ikke tas med her. Disse vil inngå som del av den
sosiale infrastrukturen som må følge av boligutbyggingen. Av Bærums cirka 70 000 arbeidsplasser er
cirka 40 000 lokalisert innenfor dagens sentre og næringsområder i kommunen.
Ved vurdering av potensialet for nye arbeidsplasser er det skilt mellom kollektivbasert og bilbasert
næringsvirksomhet. Med kollektivbasert næringsvirksomhet menes arealintensiv næring, fortrinnsvis
kontorarbeidsplasser eller arbeidsplasser i handels‐ og servicenæringer i senterområdene. Med bilbasert
næringsvirksomhet menes industri‐, verksteds‐ eller lagervirksomhet i næringsområdene utenfor
sentrene, samt handel med plasskrevende varer.
Tetthet – arbeidsplasser
Kollektivbaserte
Bilbaserte
12

50 arbeidsplasser/dekar
10 arbeidsplasser/dekar

Befolkningsfremskrivningene går frem til 2040.
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3.8.

Nærmere vurdering av fortettingspotensial i strategiske utbyggingsområder

Som strategiske utbyggingsområder inngår:
-

hovedutbyggingsretningene i gjeldende kommuneplan (Fornebu, Sandvika–Vøyenenga, Avtjerna)
områder med god kollektivdekning. Her er valgt områder innenfor 500 meters avstand fra
stasjoner på Metro og jernbanen
eksisterende senterområder
eksisterende større næringsområder

Hensikten med gjennomgangen er først og fremst å gi et bilde av utviklings‐ og fortettingspotensialet
som ligger innenfor de strategiske utbyggingsområdene, og å synliggjøre hvilke hovedkonflikter som
ligger i endret arealbruk og/eller utnyttelse. Gjennomgangen har ikke til hensikt å drøfte eventuelle
endringer av enkeltarealers status, og det er åpenbart at utviklingen innenfor de strategiske
utbyggingsområdene kan finne sted på andre måter enn skissert her. Hovedkonfliktene vil likevel være
stort sett de samme.
Gjennomgangen er basert på følgende kategorisering av de viste fortettingsområdene:
-

senterutvikling: områder som kan utvikles med sentrumsfunksjoner, dvs blandet bolig,
forretning, tjenesteyting, kultur med videre
transformasjonsområder: eksisterende byggeområder som er forholdsvis lavt utnyttet og som
kan fortettes eller endres til områder med høy utnyttelse
omdisponeringsområder: hovedsakelig ubebygde områder (landbruksområder eller
grøntområder) som omdisponeres til byggeområder med høy utnyttelse

Figur 44: Eksempel på vurdering av utbyggingspotensial – området Kolsås – Hauger
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Vurdering av fortettingspotensial tar utgangspunkt i områdene innenfor 500 meter fra Kolsås og Hauger
stasjon. Tre ulike prinsipper for fortetting er vist:
-

senterutvikling – videreutvikling og utvidelse av Kolsås senter med boliger og næring (ca 30 dekar).
transformasjon av lavt utnyttede områder til byggeområder med høy tetthet. Her er vist
transformasjon av eksisterende boligområder og næringsområder (ca 90 dekar).
omdisponering av jordbruksområder og grøntområder. Her er jordene ved Løken gård vist som nye
byggeområder (ca 100 dekar).

De avgrensede områdene er eksempler på fortettingsmuligheter innenfor området. Valg av områder gir
et bilde på hvilke hovedkonflikter en fortettingsstrategi vil utløse. Typiske konfliktområder vil være:
-

jordvern og kulturlandskap
hensyn til grønnstruktur og biologisk mangfold
kulturvern og kulturminner
hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur og typologi
hensyn til eksisterende virksomheter
trafikkøkning, økt forurensing og barrierevirkning

Modell 1: videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi
Figur 45: videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi
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Viktige punkter i modellen
Modellen baseres på gjennomføring av hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan og arealstrategi.
Hovedpunktene i modellen er:
-

Strategiske utbyggingsområder (utbyggingsretninger) for boliger er Fornebu, aksen Sandvika‐
Vøyenenga, Avtjerna og Fossum.
Strategiske utbyggingsområder for næringsutvikling er Lysaker/Fornebu, Sandvika, Ramstadsletta,
Rud/Hauger og Grini næringspark og E16‐korridoren.
Fortetting i byggesonen utenfor de strategiske utbyggingsområdene skal begrenses.
Senterområdene skal utvikles innenfor eksisterende sentre. Detaljhandel og service lokaliseres til
sentrene.
Kollektivbasert næring/arbeidsplasser (kontor) lokaliseres primært til Fornebu/Lysaker, E18‐
korridoren og Sandvika.
Bilbasert næring/arbeidsplasser lokaliseres til Rud/Hauger, Grini og aksen Vøyenenga‐Skui
(forutsetter håndtering av flomsituasjonen).

Modellens transportløsninger er i hovedsak basert på gjeldende kommuneplan og inkluderer:
-

Fornebubanen mellom Fornebu senter og Lysaker.
Ny bane mellom Sandvika og Kolsås med forlengelse til Bærums Verk .
Forlengelse av Østeråsbanen til Bekkestua.
Baneløsning til Avtjerna, fortrinnsvis Ringeriksbanen.
Ny E18 med separat bussvei og ny tverrforbindelse Bekkestua – E18 – Fornebu.

Det forutsettes baneløsninger til Fornebu og Avtjerna før områdene kan bygges ut i sin helhet.
Anslått utbyggingspotensial i modellen – boligbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu
Sandvika – Vøyenenga
Fossum
Sentre
Avtjerna
Fortetting i byggesonen (35 år)
Sum

Min antall boliger
5 500
2 000
1 000
1 000
5000
700
15 200

Maks antall boliger
7 500
3 000
1 600
2 000
15 000
1 000
30 100

Vurdering av modellen opp mot alternative boligbyggingstakter:
-

-

Lav (300 b/å): ved lav boligbygging forutsettes totalt 4 500 nye boliger innen 2030 og 10 500 innen
2050. Potensialet i modellen er vesentlig høyere enn dette. Ved lav boligbyggingstakt vil det
sannsynligvis ikke være behov for å bygge ut Avtjerna før etter 2050.
Middels (600 b/å): ved middels boligbygging forutsettes totalt 9 000 nye boliger innen 2030 og
21 000 innen 2050. Potensialet i modellen er høyere enn dette dersom man legger til grunn høy
tetthet i de strategiske utbyggingsområdene. Det vil være behov for å bygge ut Avtjerna etter 2030.
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-

Høy (900 b/å): ved høy boligbygging forutsettes totalt 13 500 nye boliger i 2030 og 31 500 innen
2050. Dette er omtrent potensialet i modellen dersom man legger til grunn høy tetthet i de
strategiske utbyggingsområdene. Det vil være behov for å bygge ut Avtjerna etter 2030, eventuelt
tidligere dersom tettheten blir middels i de øvrige områdene.

Anslått utbyggingspotensial i modellen – arbeidsplasser og næringsutbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu – Lysaker
Sandvika – Vøyenenga
Ramstadsletta
Sentrene
Rud‐Hauger
Vøyenenga – Skui
Grini
Sum

Min antall
arbeidsplasser
8 000
5 000
3 000
1 000
1 400
0
300
18 700

Maks antall
arbeidsplasser
10 000
6 000
4 000
2 000
2 000
1 000
400
25 400

Grovt anslått har modellen totalt sett potensial for mellom 18 000–25 000 nye arbeidsplasser innenfor
de strategiske utbyggingsområdene. I tillegg kommer arbeidsplasser som lokaliseres andre steder i
byggesonen (skoler, barnehager, institusjoner osv). Dette ser ut til å være i overkant av behovet angitt
tidligere.
Konsekvenser av modellen
Modellen håndterer i hovedsak de ulike vekstalternativene for boligbygging som er lagt til grunn. Med
unntak av det laveste vekstalternativet (300 b/å) så forutsettes utbygging av Avtjerna, sannsynligvis når
Fornebu og Sandvika er ferdig utbygget. Høy vekst (900 b/å) forutsetter høy tetthet, også på Avtjerna.
Utbygging i tråd med modellen vil forårsake betydelig trafikkøkning. Legger man til grunn boligbygging
på middels nivå (600 boliger/år) vil modellen generere økt trafikk i størrelsesorden 80 000 bilreiser per
døgn. Utbygging av Avtjerna vil sannsynligvis generere cirka halvparten av denne trafikken, selv med
banebetjening.
Modellen forutsetter ikke omdisponering av jordbruksområder eller grøntområder utover det som er
avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplan. Utbygging av Avtjerna i tråd med kommuneplanen
innebærer nedbygging av i underkant av 3000 dekar, hovedsakelig skog.
Fordeler ved modellen:
-

Forutsigbarhet – modellen er en videreføring av gjeldende plan. Arealkonflikter er i hovedsak avklart
i kommuneplanen.
Forutsatt etablering av nye kollektivløsninger og begrensing av fortetting i bilbaserte områder, så er
modellen i tråd med prinsippene i samordnet areal‐ og transportplanlegging.
Satsing på forholdsvis få, store utbyggingsområder sammen med begrensing av fortetting i øvrige
deler av byggesonen, kan bidra til å opprettholde kvalitetene i eksisterende boligområder og
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nærmiljøer. Det kan også være enklere å etablere nødvendig sosial infrastruktur sammenlignet med
modell 2.
Ulemper ved modellen:
-

-

-

Modellen forutsetter utbygging av Avtjerna, samtidig som forutsetningen om baneløsning er et
vesentlig usikkerhetsmoment når det gjelder muligheter for gjennomføring av utbyggingen. Det
samme gjelder grunnlagskostnader for øvrig teknisk og sosial infrastruktur ved utbygging av
området.
Holdes Avtjerna utenfor gir modellen et forholdsvis begrenset utbyggingspotensial. Med et høyt
utbyggingspress kan forutsetningen om begrenset fortetting utenfor de strategiske
utbyggingsområdene bli vanskelig å etterkomme.
Få strategiske utbyggingsområder er sårbart dersom det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføring
av utbyggingen (eksempel Franzefoss, Hamang trafo).
Forutsetningene om baneforlengelser kan bli vanskelig å etterkomme pga forholdsvis liten
boligbygging nær eksisterende og fremtidige stasjoner.
Modellen gir lite utviklingspotensial i sentrene, samtidig som behovet for funksjonene og tilbudene
som bør lokaliseres til sentrene er stort og økende

Modell 2: Utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder
Figur 46: utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder
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Hovedtrekk i modellen
Modellen baseres på viktige elementer i gjeldende kommuneplan og arealstrategi, supplert med flere
nye strategiske utbyggingsområder. Avtjerna ligger fortsatt inne som et langsiktig utbyggingsområde,
men bygges ikke ut før etter 2050. Hovedpunktene i modellen er:
-

-

Strategiske utbyggingsområder for boliger er Fornebu, Sandvika–Vøyenenga og Fossum. I tillegg er
utvalgte områder langs banenettet definert som utbyggingsområder. Modellen viser Kolsås,
Gjettum, Avløs, Haslum, Bekkestua, Øvrevoll, Slependen, Høvik, Stabekk. Flere eller færre områder
kan vurderes.
Strategiske utbyggingsområder for næringsutvikling er som i modell 1: Fornebu/Lysaker, Sandvika,
Ramstadsletta, Rud–Hauger, Grini og Vøyenenga–Skui.
Modellen baseres på en differensiert senterutvikling med en senterstruktur i fire nivåer:
1)
kommunesenter, 2) områdesenter, 3) lokalsenter, 4) nærsenter.
Sentrene kan utvikles og utvides i tråd med deres rolle/plassering i senterstrukturen. I tillegg utvides
antall sentre sammenlignet med modell 1.
Detaljhandel og service legges til sentrene. Omfang av handelsvirksomheten tilpasses senterets rolle
i senterstrukturen.
Fortetting utenfor de strategiske utbyggingsområdene begrenses.

Senterstruktur
Kommunesenter
Sandvika

Områdesenter
Bekkestua
Kolsås
Fornebu
Østerås

Lokalsenter
Bærums Verk
Rykkinn
Vøyenenga
Stabekk
Høvik
Haslum

Nærsenter
Skui
Lommedalen
Slependen
Jar
Hosle
Eiksmarka
Fossum
Lysaker
Gjettum

Modellens transportløsninger er tilpasset utbyggingsområdene og inkluderer:
- Fornebubanen mellom Fornebu senter og Lysaker
- Ny bane mellom Sandvika og Kolsås med forlengelse til Rykkinn
- Forlengelse av Østeråsbanen til Hosle.
- Ny E18 med separat bussvei og ny tverrforbindelse Bekkestua – E18 – Fornebu.
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Antatt utbyggingspotensial i modellen – boligbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu
Sandvika/Vøyenenga
Fossum
Kolsås – Hauger
Gjettum – Avløs – Haslum
Bekkestua
Jar – Ringstabekk
Østerås – Øvrevoll – Eiksmarka
Hosle
Slependen
Høvik – Blommenholm
Stabekk – Fornebu nord
Fortetting i byggesonen (35 år)
Sum

Min antall boliger
5 500
2 500
1 000
1 000
2 000
1 000
200
1 500
100
50
350
1 000
700
16 900

Maks antall boliger
7 500
4 500
1 500
2 000
3 500
2 000
300
2 500
150
100
550
1 500
1 000
27 100

Vurdering av modellen opp mot alternative boligbyggingstakter:
-

-

Lav (300 b/å): ved lav boligbygging forutsettes totalt 4 500 nye boliger innen 2030 og 10 500 innen
2050. Potensialet i modellen er høyere enn dette, selv med middels tetthet. Ved høy tetthet kan
flere av utbyggingsområdene tas ut. Det vil ikke være behov for å bygge ut Avtjerna før etter 2050.
Middels (600 b/å): ved middels boligbygging forutsettes totalt 9 000 nye boliger innen 2030 og
21 000 innen 2050. Ved middels tetthet nås potensialet i modellen etter cirka 28 år (2042), ved høy
tetthet etter cirka 45 år (2059). Ved høy tetthet vil det ikke være behov for å bygge ut alle
strategiske utbyggingsområder, og det vil sannsynligvis ikke være behov for å bygge ut Avtjerna før
etter 2050.
Høy (900 b/å): ved høy boligbygging forutsettes totalt 13 500 nye boliger i 2030 og 31 500 innen
2050. Modellens potensial ved middels tetthet nås etter cirka 19 år (2033) og høy tetthet etter cirka
30 år (2044). Med høy boligbygging vil det sannsynligvis være behov å bygge ut alle strategiske
utbyggingsområder, eventuelt definere flere/større utbyggingsområder. Alternativt iverksette
utbygging av Avtjerna.

Utbyggingspotensial i modellen – arbeidsplasser og næringsutbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu – Lysaker
Sandvika – Vøyenenga
Ramstadsletta
Sentrene
Rud – Hauger
Vøyenenga – Skui
Grini
Sum

Min antall
arbeidsplasser
8 000
5 000
3 000
2 000
1 400
0
300
19 700

Maks antall
arbeidsplasser
10 000
6 000
4 000
3 000
2 000
1 000
400
26 400
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Anslagsvis har modellen potensial for mellom 18 000 – 25 000 nye arbeidsplasser innenfor de
strategiske utbyggingsområdene. I tillegg kommer arbeidsplasser som lokaliseres andre steder i
byggesonen (skoler, barnehager, institusjoner med videre). Sammenlignet med modell 1 legges det til
grunn noe mer utbygging av arbeidsplasser i sentrene.
Konsekvenser av modellen
Modellen håndterer vekstalternativ ”lav” boligbygging uten utbygging av Avtjerna. Vekstalternativ
”middels” er avhengig av høy tetthet dersom Avtjerna ikke skal bygges ut i perioden. Ved vekstalternativ
”høy” må utbygging av Avtjerna påregnes etter 2040 dersom ikke alternative utbyggingsområder tas i
bruk. Modellen gir et forholdsvis stort utbyggingspotensial i byggesonen uten Avtjerna.
Utbygging i tråd med modellen vil føre til betydelig trafikkøkning. Legger man til grunn boligbygging på
middels nivå (600 boliger/år) ser modellen ut til å generere økt trafikk i størrelsesorden 70 000 bilreiser
per døgn, hvilket er noe mindre enn modell 1. Utbygging nær banestasjonene vil bidra til økte
kollektivandeler og bygge opp under kollektivtrafikken.
Slik modellen er presentert her forutsetter utbygging i alle strategiske utbyggingsområder at cirka 2600
dekar berøres, enten i form av omdisponering fra LNF/grønt eller transformasjon av allerede bebygde
arealer. Om lag 700 dekar LNF/grøntområder berøres.
Fordeler ved modellen:
-

Fortetting langs bane gjør modellen i tråd med prinsippene i samordnet areal‐ og
transportplanlegging.
Satsing på flere (mange) strategiske utbyggingsområder kan gjøre modellen som helhet mer robust
for gjennomføring.
Modellen har tydelig sammenheng mellom arealutvikling, senterutvikling og transportplanlegging.
Et forholdsvis høyt antall utbyggingsområder i eksisterende byggesone kan gjøre forutsetningen om
begrenset fortetting utenfor de strategiske utbyggingsområdene enklere å etterkomme.
Forutsetningene om baneforlengelser kan bli enklere å etterkomme pga forholdsvis høy
boligbygging nær eksisterende og fremtidige stasjoner.
Tilrettelegging for senterutvikling vil kunne møte behovene til en større befolkning

Ulemper ved modellen:
-

Flere av de strategiske utbyggingsområdene har store arealkonflikter (eksisterende
bebyggelse/virksomheter, jordvern, kulturvern, grønnstruktur)
Nye utbyggingsområder i allerede bebygde områder vil sannsynligvis ha høyt konfliktnivå og kan i
mange tilfeller være vanskelig å gjennomføre.
Satsing på mange nye utbyggingsområder i allerede bebygde områder kan bidra til å redusere
kvalitetene i eksisterende boligområder og nærmiljøer. Det kan også bli vanskeligere å etablere
nødvendig sosial infrastruktur sammenlignet med modell 3.
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Modell 3: Byutvikling i noen få områder
Figur 47: Byutvikling i noen få områder

Hovedtrekk i modellen
Modellen baseres på at utbyggingsbehovet frem mot 2050 i hovedsak legges til de strategiske
utbyggingsområdene vist i modell 1 (gjeldende kommuneplan og arealstrategi), men legger til grunn en
vesentlig større utbygging innenfor disse. Avtjerna ligger fortsatt inne som et langsiktig
utbyggingsområde, men bygges ikke ut før etter 2050.
Hovedpunktene i modellen er:
-

Strategiske utbyggingsområder for boliger er Fornebu, Sandvika‐området og Fossum.
Modellen legger til grunn en større utbygging av Sandvika‐området i flere retninger – mot
Vøyenenga, Kolsås og Slependen, samt sjøfronten.
Utbyggingsområdet på Fossum utvides vesentlig, og man får et sammenhengende byggeområde
mellom Griniveien og Marka. Grini næringspark konverteres til et boligområde.
Strategiske utbyggingsområder for kollektivbasert næringsutvikling er Fornebu/Lysaker, Sandvika,
Ramstadsletta og Rud‐Hauger. Bilbasert næringsutvikling legges til Vøyenenga‐Skui.
Modellen baseres på en differensiert senterutvikling med en senterstruktur i fire nivåer:
1) kommunesenter, 2) områdesenter, 3) lokalsenter, 4) nærsenter.
Sentrene kan utvikles og utvides i tråd med deres rolle/plassering i senterstrukturen. I tillegg utvides
antall sentre sammenlignet med modell 1.
Detaljhandel og service legges til sentrene. Omfang av handelsvirksomheten tilpasses senterets rolle
i senterstrukturen.
Fortetting utenfor de strategiske utbyggingsområdene begrenses
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Senterstruktur
Kommunesenter
Sandvika

Områdesenter
Bekkestua
Kolsås
Fornebu
Østerås

Lokalsenter
Bærums Verk
Rykkinn
Vøyenenga
Stabekk
Høvik
Fossum

Nærsenter
Skui
Lommedalen
Slependen
Jar
Hosle
Eiksmarka
Haslum
Lysaker
Gjettum

Modellens transportløsninger er tilpasset utbyggingsområdene og inkluderer:
-

Fornebubanen mellom Fornebu senter og Lysaker
Ny bane mellom Sandvika og Kolsås med forlengelse til Rykkinn
Ny ringbane Østerås – Fossum
Ny E18 med separat bussvei og ny tverrforbindelse Bekkestua – E18 – Fornebu.

Antatt utbyggingspotensial i modellen – boligbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu
Sandvika – Slependen – Kolsås –
Vøyenenga
Fossum – Østerås
Sentre
Fortetting i byggesonen (35 år)
Sum

Min antall boliger
5 700
5 000

Maks antall boliger
7 500
8 000

6 000
1 000
700
18 400

10 000
2 000
1 000
28 500

Vurdering av modellen opp mot alternative boligbyggingstakter:
-

-

-

Lav (300 b/å): ved lav boligbygging forutsettes totalt 4 500 nye boliger innen 2030 og 10 500 innen
2050. Potensialet i modellen vil selv med middels tetthet nås først om cirka 60 år. Det vil være
tilstrekkelig med utbygging i to av de tre nevnte utbyggingsområdene. Det vil ikke være behov for å
bygge ut Avtjerna før etter 2050.
Middels (600 b/å): ved middels boligbygging forutsettes totalt 9 000 nye boliger innen 2030 og
21 000 innen 2050. Potensialet i modellen nås etter cirka 30 år med middels tetthet. Forutsatt
utbygging i alle utbyggingsområdene bygges ut vil det sannsynligvis ikke være behov for å bygge ut
Avtjerna før etter 2050.
Høy (900 b/å): ved høy boligbygging forutsettes totalt 13 500 nye boliger i 2030 og 31 500 innen
2050. Potensialet i modellen nås etter cirka 20 år med middels tetthet og etter cirka 30 år med høy
tetthet. Det vil sannsynligvis være behov for å bygge ut Avtjerna mot slutten av perioden frem til
2050, tidligere dersom man bygger ut med middels tetthet.
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Antatt utbyggingspotensial i modellen – arbeidsplasser og næringsutbygging
Strategiske utbyggingsområder
Fornebu – Lysaker
Sandvika – Vøyenenga
Ramstadsletta
Sentrene
Rud – Hauger
Vøyenenga – Skui
Sum

Min antall
arbeidsplasser
8 000
5 000
3 000
2 000
5 000
0
23 000

Maks antall
arbeidsplasser
10 000
6 000
4 000
3 000
7 000
1 000
30 000

Grovt anslått har modellen totalt sett potensial for mellom 23 000 – 30 000 nye arbeidsplasser innenfor
de strategiske utbyggingsområdene. Modell 3 viser en variant for Rud‐Hauger ved at næringsparken
over tid konverteres til et kollektivbasert næringsområde (kontorbedrifter) med utgangspunkt i ny
Sandvikabane. En slik konvertering kan for så vidt også være aktuell i de andre modellene, forutsatt god
kollektivløsning.
Konsekvenser av modellen
Modellen håndterer vekstalternativene ”lav” og ”middels” uten utbygging av Avtjerna. Ved
vekstalternativ ”høy” må utbygging av Avtjerna påregnes rundt 2050 dersom ikke alternative
utbyggingsområder tas i bruk. Modellen gir et stort utbyggingspotensial i byggesonen uten Avtjerna.
Slik modellen er presentert her forutsetter utbygging i alle strategiske utbyggingsområder at cirka 2 300
dekar berøres, enten i form av omdisponering fra LNF/grønt eller transformasjon av allerede bebygde
arealer. Om lag 1 200 dekar LNF/grøntområder berøres.
Utbygging i tråd med modellen vil føre til betydelig trafikkøkning. Legger man til grunn boligbygging på
middels nivå (600 boliger/år) ser modellen ut til å generere økt trafikk i størrelsesorden 70 000 bilreiser
per døgn, hvilket er omtrent på linje med modell 2, men noe mindre enn modell 1.
Fordeler ved modellen:
-

-

Store deler av Sandvika kan bygges ut basert på allerede etablerte kollektivløsninger. To
jernbanestasjoner innenfor det strategiske utbyggingsområdet. Vesentlig økning av bosatte og
ansatte kan være positivt for byutviklingen i de sentrale delene av Sandvika, og bedre mulighetene
for banebetjening på strekningen Sandvika – Kolsås.
Sandvika‐området ligger nært eksisterende (og planlagt) overordnet veinett som kan tåle en større
utbygging.
Stor utbygging i Fossum‐området bedrer mulighetene for banebetjening. Fossum integreres i
byggesonen.
Satsing på noen få, store utbyggingsområder kan redusere presset på eksisterende boligområder, og
bidra til å opprettholde kvalitetene i disse.
Få men store, nye utbyggingsområder kan gjøre det enklere å få på plass nødvendig sosial
infrastruktur, sammenlignet med utbygging av mange små områder spredt i byggesonen.
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Ulemper ved modellen:
-

Modellen betinger omdisponering av store landbruksområder med vesentlige verneinteresser
knyttet til jordvern og vern av kulturlandskap (Grini, Jong/Bjørnegård/Løken).
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4. Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter
4.1.

Innledning13

Bærum kom på tredjeplass i en undersøkelse om hvor i Norge det er best å bo. Undersøkelsen ble utført
av Sentio på oppdrag av avisen Nationen i perioden februar–mai i 2012. Nærhet til marka og sjøen, i
kombinasjon med nærhet til Oslo og alle typer fasiliteter og tilbud, gir mange kvaliteter som bidrar til
gode levekår.
Levekår
Den gjennomsnittlige bæring har høy inntekt og god økonomisk trygghet. Andelen personer i
husholdninger med lav inntekt er lavere i Bærum enn i landet forøvrig. Medianinntekten er høyere enn i
fylket og landet for øvrig. Det er en lavere andel eneforsørgere enn landet for øvrig. Akershusstatistikk
viser at kommunene Asker, Bærum, Oppegård og Gjerdrum har nesten tre ganger flere med
husstandsinntekt over 750 000 kroner enn i kommunene Eidsvoll, Aurskog‐Høland og Hurdal.
Kommunen har grupper i befolkningen som har dårligere levekår enn gjennomsnittet. Bærum kommune
skårer høyt på inntektsulikhet i kommunens Folkehelseprofil. Tidligere levekårsstatistikk viste ulikheter i
levekår mellom geografiske områder i kommunen. Vi har for dårlig dokumentasjon på dette i dag, men
vi vet fra nasjonalt plan at både somatisk og psykisk helse varierer systematisk mellom personer med
høy og lav sosioøkonomisk status. Det er bestilt statistikk om ulike levekårsindikatorer på skolekretsnivå
for å bedre kunnskapsgrunnlaget på området.
Det at majoriteten har det svært bra, kan gjøre det vanskeligere å ikke ha det så bra. Store forskjeller i et
samfunn har også negative konsekvenser for alle. Det er dokumentert at stor økonomisk ulikhet gir økte
sosiale problemer. Levekårsforskjeller gir økt ulikehet i helse, påfører samfunnet økte kostnader og den
enkelte helseulemper. Dette kan forebygges.
Nærmiljøkvaliteter
Innbyggerundersøkelsen fra 2005 viste at 96 prosent trives i kommunen og nabolaget sitt, 90 prosent er
meget eller svært fornøyd med mulighetene for natur‐ og friluftsliv og 79 prosent er meget eller svært
fornøyd med tilgang til grøntområder der de bor.
Bærumsundersøkelsen fra 2002 og innbyggerundersøkelsen fra 2005 viser at cirka 80 prosent av
befolkningen i Bærum er fysisk aktive mist en gang i uken. I 2002 var 53 prosent fysisk aktive 2–5 ganger
i uken. I 2005 svarte 75 prosent at de bevisst brukte fysisk aktivitet for å bedre helsen og forebygge
sykdom. Den hyppigste årsaken til å ikke være aktiv var at de ikke hadde tid. I 2002 var turgåing, sykling,
skigåing, løping og svømming de mest populære formene for fysisk aktivitet. I 2005 lå skiaktivitet på
topp. 91 prosent sa at de var fornøyd med kommunens tilrettelegging for fysisk aktivitet, og kun 1
prosent mente mangel på anlegg eller områder for fysisk aktivitet hindret dem i å være aktive.

13

I vedlegg 1, bakerst i dokumentet, er det lagt inn definisjoner av sentrale begreper knyttet til temaene Levekårsforskjeller og
nærmiljøkvaliteter.
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Lokalveinettet er en del av nærmiljøet. Fortetting og befolkningsøkning, kombinert med høy grad av
bilhold blant Bærums husstander, har ført til stor vekst i trafikken på de lokale veiene. Økt
trafikkbelastning på veinettet kan få negative konsekvenser for nærmiljøene i form av økt støy‐ og
luftforurensing, økt barrierevirkning og dårligere trafikksikkerhet. Stor trafikk i nærmiljøet kan også føre
til negative spiraler av typen ”barn kjøres til skolen fordi skoleveien er utrygg på grunn av mye trafikk.”
Mye trafikk lokalt kan hindre barns utfoldelsesmuligheter i nærmiljøet. Fortettingen skaper i noen
tilfeller også et høyt konfliktnivå mellom utbyggere og naboskapet.
4.2.

Sammenheng med andre temaer

Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter henger sammen med kommuneplanens arealdel og strategier
for fremtidig boligbygging, samferdselsprosjekter, senter‐ og næringsutvikling, grønnstruktur, rekreasjon
og idrett.
4.3.

Hva er de største utfordringene?

Under beskrives først tre generelle utfordringer/temaer som innfallsvinkel for å drøfte levekårs‐
forskjeller og nærmiljøkvaliteter. Det handler om kommunens mulighet til å bidra til utjevning av
levekårsforskjeller og om hvordan konsekvensene av levekårsforskjeller kan håndteres. Forholdet
mellom kommunens rolle som tilrettelegger og den enkeltes eget ansvar, og hvordan kommunal
planlegging kan bidra til en kunnskapsbasert strategi for å få en aktiv, trygg og frisk befolkning er også
sentrale punkter.
Deretter beskrives de fire utfordringene mer konkret: ivareta og forsterke en sammenhengende
grønnstruktur, legge til rette for fysisk aktivitet, forebygge psykiske lidelser, sikre en aktiv, trygg og frisk
alderdom, og sørge for et trygt og helsefremmende nærmiljø med reduserte støyplager. Dette er
utfordringer som gjelder mange eller alle innbyggerne i kommunen. I tillegg er det selvfølgelig viktig å
vurdere utfordringer som gjelder mindre målgrupper i befolkingen. Eksempler på dette kan være
mobbing og bostedsløshet.
Kapittelet avsluttes med noen momenter om hvordan disse utfordringene kan omformes til strategier.
Utfordring 1: Hvordan kan kommunen bidra til å bedre og utjevne levekårene i befolkningen slik at
sosiale problemer reduseres og befolkningen får like muligheter til sosial deltakelse og god helse.
Hvordan kan kommunen håndtere konsekvensene av levekårsforskjeller i befolkningen?
Målet for folkehelsearbeidet i Bærum kommune er vedtatt i helsemeldingen fra 2009, og i årlige
handlingsprogram. Folkehelsearbeidet skal være tverrfaglig og sektorovergripende:
”Folkehelsearbeidet i Bærum kommune har som mål å legge forholdene til rette for
en sunnere livsstil i alle aldre og på ulike måter bidra til en riktigere helseadferd for
befolkningen. Helsetjenesten alene kan ikke løse disse oppgavene. Dette er
oppgaver som må løses på tvers av kommunens sektorområder.”
Helsemeldingen beskriver helsetilstanden og helseutfordringene generelt for kommunens innbyggere,
og viser sammenhengen mellom helse, velferd og sosioøkonomisk status. Meldingen legger grunnlaget
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for kommunens helsepolitikk – og satsingen på folkehelse. Noe å leve av, leve i og leve for er
grunnleggende forutsetninger for både fysisk og psykisk helse. I erkjennelse av at helsen er ujevnt
fordelt i Bærumssamfunnet er det spesielt viktig å nå de som faller utenfor på grunn av manglende
mestring, tilhørighet eller materielle/bomessige forhold. Fedme, diabetes og andre lidelser knyttet til
overvekt og inaktivitet er blant de største utfordringene i perioden.
En sterkere satsing på folkehelsearbeidet er en viktig del av Samhandlingsreformen som trådte i kraft i
2012. Et prioritert mål er ”å forebygge framfor bare å reparere”. Dagens helse‐ og omsorgstilbud er ikke
bærekraftig uten at vi snur den negative utviklingen. Samfunnet vil ikke ha råd til en helsetjeneste etter
dagens standard hvis det sykdomsbildet vi ser i dag får utvikle seg. Samhandlingsreformen gir
kommunen et større økonomisk ansvar for helseutgiftene for sine innbyggere, og kommunen vil selv i
større grad få innsparingene/gevinsten av det forebyggende arbeidet.
Samhandlingsreformen har to juridiske virkemidler: 1) helse‐ og omsorgstjenesteloven, som omfatter
reformarbeidet innenfor helse‐ og omsorgssektoren, og 2) folkehelseloven, som regulerer det brede
folkehelsearbeidet på tvers av sektorene og forplikter kommunen.
Den nye folkehelseloven pålegger kommunen et ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer befolkningens helse og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre et langsiktig og
systematisk folkehelsearbeid i kommunene. Etter loven har kommunen plikt til å ha oversikt over
innbyggernes helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse, å bruke denne kunnskapen i planarbeid
etter plan‐ og bygningsloven, og iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer.
For å identifisere folkehelseutfordringene i kommunen er det viktig å skaffe kunnskap om ulikheter i
helse internt i kommunen.
Et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid forutsetter tverrsektorielt fokus på folkehelse i alt
planarbeid, og kunnskap, opplæring og kapasitet til å gjøre en god ”folkehelsevurdering” ute i alle
sektorer. Vi vet per i dag ikke nok, og trenger mer kunnskap for å se hva som er de største
folkehelseutfordringene i bærumsamfunnet og hvordan kommunen skal håndtere dem.
Fremover er det viktig å bevisstgjøre og mobilisere andre sektorer og samfunnsområder for å utjevne
sosiale helseulikheter. Dårlig helse og uheldig helseatferd kan i stor grad forebygges. Analyser av
helsekonsekvenser må bli en del av planarbeidet og beslutningsgrunnlaget i alle relevante
samfunnssektorer, ikke bare innenfor helse. Kommunen har allerede mange gode forebyggende og
helsefremmende tiltak for våre innbyggere på ulike samfunnsområder. Ett viktig spørsmål er hvordan vi
kan sikre at tiltakene når dem som trenger dem mest?
Utfordring 2: Hvilket ansvar og rolle skal kommunen ha som tilrettelegger – sett i forhold til den
enkeltes ansvar for egen helse?
Levekår, helse og helseadferd henger nøye sammen. En persons påvirker sin egen helse og helseadferd,
og den har hver enkelt et ansvar for. Den enkeltes helse påvirkes også av bakenforliggende
levekårsforhold som den enkelte selv ikke har valgt.
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Figur 48: Påvirkningsfaktorer for levekår og helse

Helsefremmende arbeid er et samspill mellom to ulike strategier: 1) helsepedagogikk – påvirkning av
helseadferd og 2) helsepolitikk – strukturelle tiltak. Helsepedagogikken hjelper den enkelte til å ta
ansvar for egen helse, mens helsepolitikken er strukturelle tiltak for helsefremmende adferd. Hvis man
ser på helse som en ressurs – som setter den enkelte i stand til å leve aktive, trygge og friske liv ‐ må
omgivelsene gi rom for at den enkelte skal settes i stand til å ta det ansvaret. Samspillet mellom de to
strategiene kan illustreres med et gangestykke. Hvis den ene strategien går i null, vil innsats i den andre
strategien uansett ikke gi effekt. Økt innsats i en strategi vil ”gange opp” innsatsen i den andre.
Helsepedagogikk X helsepolitikk = helsefremmende arbeid
Helseadferd X strukturelle tiltak = helsefremmende adferd
Gjennom lovgivning, økonomiske virkemidler som pris og avgifter og fysisk tilrettelegging og utforming,
kan samfunnet gjøre det lettere å gjøre sunne valg og vanskeligere å velge usunt. I en kronikk i Tidsskift
for den norske legeforening skriver Steinar Krokstad, førsteamanuensis ved Institutt for
samfunnsmedisin, Norges teknisk‐naturvitenskapelige universitet, at det er fem faktorer som påvirker
folks adferd. Folk gjør helst det som er enkelt, billig, behagelig, moderne og lovlig. Krogstad mener at
ved å utnytte disse sosiale mekanismene er det stort potensial for å endre den enkeltes adferd.
Forskning viser at det ikke er nok å bare fokusere på tiltak overfor de dårligst stilte gruppene (Sosiale
ulikheter i Norge, en kunnskapsoversikt, Sosial og Helsedirektoratet, 10/2005, Erik R. Sund, Steinar
Krokstad). Oversikten viser at universelle tiltak som rettes mot hele befolkningen, som er utformet slik
at de har best effekt i lavere sosiale lag, gir best folkehelse og gagner hele befolkningen. Eksempler på
dette er skolemat, en times kroppsøving med utdannete kroppsøvingslærere daglig, røykeloven og
fartsgrenser. Individrettet forebygging, som identifiserer personer med høy risiko, kan være effektivt for
den det gjelder, men har begrenset effekt i befolkningen. Det er de brede befolkningsrettede tiltakene
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mot sosiale forskjeller i samfunnet som vil bidra til at helseforskjellene reduseres og at folkehelsen blir
bedre. (Steinar Krokstad, En bedre folkehelsepolitikk, tidsskrift for Den norske legeforening)
Utdanningsnivå og inntekt påvirker helseadferd. Kommunen kan derfor legge grunnlaget for gode
oppvekstvilkår, skoletilbud og gjennomføring av videregående skole. Kommunen kan begrense
ulikhetene gjennom ulike utjevnende tiltak.
Utfordring 3: Hvordan kan kommunen utarbeide en langsiktig, kunnskapsbasert og tverrsektoriell
folkehelsestrategi som sikrer at all planlegging i kommunen bidrar til en aktiv, trygg og frisk
befolkning?
Selv om alle grupper i befolkningen har fått bedre helse og kan forvente å leve lenger, ser vi at de med
kort utdanning og lav inntekt ikke henger med i denne utviklingen. Helseforskjellene rammer ikke bare
utsatte grupper, men plasserer alle på en gjennomgående rangstige: Jo høyere sosioøkonomisk status,
jo bedre helse.
Den gjennomsnittlige bæring har høy inntekt og god økonomisk trygghet. Det er imidlertid ikke alle i
Bærum som har like god inntekt og økonomisk trygghet som gjennomsnittet. Folkehelseprofilen for
Bærum kommune fra Folkehelseinstituttet viser at det er større inntekstulikhet i Bærum enn lands‐ og
fylkesgjennomsnittet. Inntekstulikhet målt med Gini‐koeffisienten blir sterkt påvirket av ekstremverdier,
for eksempel hvis få personer har svært høy inntekt. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet.
Kommunen har bestilt tall fra SSB om lavinntekt (under 50 prosent av medianinntekt, OECD‐skala),
gjeldsbelastning (andel personer i husholdninger med gjeld større enn tre ganger samlet
husholdningsinntekt) og finanskapital (brutto finanskapital over 1G) fordelt på skolekrets for å avdekke
ulikheter mellom geografiske områder i kommunen.
Det er forsket på årsakene til sosial ulikhet i helse. Fattigdom er den klassiske forklaringen på dårlig
helse, sykdom og tidlig død. Selv om grunnleggende materielle forhold ivaretas ved et lavt inntektsnivå,
så vil hvert trinn opp inntektsstigen ha positive effekter på helsa. (Sosiale ulikheter i Norge, en
kunnskapsoversikt, Sosial og Helsedirektoratet, 10/2005, Erik R. Sund, Steinar Krokstad)
Den psykososiale opplevelsen av sin egen posisjon i det sosiale hierarkiet har betydning for helse og
dødelighet. Noe forenklet hevdes det at høy sosioøkonomisk status assosieres med større grad av
mestring, og følgelig lavere stress. Dette påvirker den somatiske helsa direkte, samt indirekte via
helseatferd (Eriksen & Ursin 2002)
En uheldig start på livet – materielt, sosialt og kulturelt – kan være starten på vedvarende problematiske
levekår som er ugunstige for helsen. Risikoen for atferdsproblemer, sosiale problemer, mangelfull
utdanning, yrke med dårlig arbeidsmiljø og generelt dårlige levekår fører til helseproblemer. (Barker mfl.
1995)
De sosiale ulikhetene er ikke avgrenset til valg av livsstil. De består også av mer dyptgripende sosiale
ulikheter i livsvilkår som ikke velges, men som rammer den enkelte ut fra plasseringen i den sosiale
lagdeling. (Elstad 2004)
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Tiltak som effektivt vil redusere levekårsforskjeller er tiltak som er rettet mot barn og unge. Det kan
være tiltak for å bedre sjansene for en god start på skolen, som styrker det pedagogiske tilbudet i
barnehager, gratis kjernetid i barnehage allerede fra 1 års alder for språklæring, og tiltak mot drop‐out
fra videregående skole (Sosiale ulikheter i Norge, en kunnskapsoversikt, Sosial og Helsedirektoratet,
10/2005, Erik R. Sund, Steinar Krokstad).
Det er behov for mer kunnskap om levekårsforskjeller for å vurdere behovet og mulighetene for tiltak
fra kommunens side. Levekårsstatistikk som er bestilt vil gi grunnlag for en kunnskapsbasert vurdering
av kommunens handlingsrom. Strategier for å omsette ny kunnskap til handling blir en viktig oppfølging.
Utfordring 4: Hvordan skal Bærum kommune legge til rette for fysisk aktivitet og ivareta og forsterke
den sammenhengende grønnstrukturen og gang‐ og sykkelveier ved fremtidig urbanisering, fortetting
og utbygging?
Grønnstruktur utgjør en viktig faktor i nærmiljøet i kommunen. Nærhet til marka og sjøen og muligheter
for natur‐ og friluftsliv trekkes frem som kvaliteter i kommunen av innbyggerne.
En sammenhengende grønnstruktur legger blant annet grunnlag for et sammenhengende turveinett,
kort avstand mellom bosted og grøntområder, stille områder, biologisk mangfold, bedre luftkvalitet, økt
fysisk aktivitet blant kommunens innbyggere, økt folkehelse og økt opplevelsesverdi.
En grønnstrukturplan for hele kommunen vil være et hensiktsmessig verktøy både for administrasjonen
og politikerne ved beslutninger om boligutbygging, veiutbygging, næringsutvikling, valg av skoletomter,
utbygging av gang/sykkelveier, bygging av sykehjem med videre – ”det er helse i alt vi gjør”.
I ny plan‐ og bygningslov er grønnstruktur definert som et hovedformål på linje med eksempelvis
bebyggelse og anlegg. Nytt i loven er også at områder som har et annet hovedformål, men hvor der er
verdifull grønnstruktur, kan vises på plankartet med hensynssone grønnstruktur. Slik synliggjøres
grønnstrukturen i kommunen, og hvor det er behov for å styrke den.
Kommunen har arbeidet aktivt for et sammenhengende nett av gang‐ og sykkelveier og turveier i
kommunen. Det jobbes fortsatt med dette. Flere badeplasser er renovert og oppgradert.
Det er igangsatt et program om prioriterte parker. Programmet differensierer skjøtselen på kommunens
parker. Kommunen har ikke ressurser til å ha like høyt skjøtselsnivå på alle.
Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt som del av kommuneplanen i 2002. Tema grønnstruktur
ble ikke rullert ved forrige kommuneplanrullering.
Aktuelle virkemidler som blir vurdert i arealdelen:
‐
‐

Kartlegge dagens situasjon for blågrønn struktur, rekreasjon og idrett med utgangspunkt i utførte
registreringer og verdivurderinger.
Utvalgte naturtyper i lov om forvaltning av naturens mangfold kartlegges og vurderes synliggjort i
kommuneplanens arealdel.
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‐
‐
‐
‐

Gjennomføring av barnetråkkanalyse.
Vurdere nye, langsiktige behov som følge av valgt arealstrategi og befolkningsvekst.
Vurdere nye arealer til nevnte formål.
Redegjøre for bilbruk/mobilitetsbehov, fritidskjøring.

Utfordring 5: Hvordan kan kommunen forebygge psykiske lidelser og tilrettelegge for god psykisk
helse?
Mennesker med psykiske lidelser (og/eller rusproblematikk) lever ofte på siden av samfunnet, utenfor
arbeidslivet og andre arenaer som skaper sosial tilhørlighet. En psykisk lidelse griper inn i de fleste av
livets områder. Mange har til dels store og sammensatte problemer.
Angst og depresjon er mest utbredt, og de er kostnadskrevende for samfunnet. Samtidig er disse
lidelsene de letteste og mest lønnsomme å forebygge.
Folkehelseprofilen viser at Bærum kommune har en lavere andel personer som bruker legemidler mot
angst og depresjon, sammenliknet med resten av landet. Samtidig ser vi i Bærum en økning av
henvendelser til helsesøster og psykiske helsetjenester med overvekt av henvendelser om
samspillsvansker og familiekonflikter før, under og etter skilsmisse, engstelse/fobisk atferd, tristhet/
nedstemthet, vansker i forhold til mat og kropp samt sinne/utagerende atferd.
Skolehelsetjenesten registrerer at mange barn og unge opplever all vellykketheten rundt seg som et
press. De opplever høye krav til prestasjoner fra foreldre. Mange har også høye krav til seg selv.
Helsesøster får mange henvendelser fra de som opplever et stort press, som gjør seg utslag i symptomer
på stress og noen ganger utmattelse.
Omlag fem prosent av barne‐ og ungdomsbefolkningen i Norge får behandling i det psykiske
helsevesenet. Det er grunn til å tro at dette er et tall som også gjelder for Bærum.
Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er hyppigere plaget enn unge i resten av
landet. Dette er ett av funnene i den siste Ung i Oslo‐undersøkelsen som NOVA har gjennomført i 2012.
Jenter rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene. Hele 51 prosent av
jentene har svart at de sist uke har vært "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av følelsen at "alt er et
slit".
Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse sammenliknet med jenter med
norsk bakgrunn. Det er små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn. (Ung i
Oslo, Nova 2012)
Fra 2000 til 2011 har sykefravær på grunn av psykiske lidelser økt med 20 prosent. For lettere psykiske
lidelser er økningen på hele 145 prosent. Noe av økningen kan skyldes endret diagnosepraksis. Dette
forklarer noe av økningen, men NAV oppgir at minst halvparten skyldes en reell økning. I 2011 var en av
åtte sykmeldt på grunn av en psykisk lidelse. Økningen i sykefravær på grunn av lettere psykiske lidelser
kom blant de under 50 år og er størst blant kvinner.
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Helseundersøkelsen i Nord‐Trøndelag (HUNT, Norges største helseundersøkelse) undersøkte
forekomsten av depresjon ved at folk vurderte sin egen psykiske helse. Hele 20 prosent av de over 80 år
rapporterte at de var deprimerte. I motsetning til det som tidligere er antatt, økte forekomsten av
depresjon med alderen, og var høyest hos de aller eldste. I folkehelseprofilen for Bærum kommune
fremgår det at kommunen har en høy andel eldre over 80 år sammenliknet med landsgjennomsnittet.
Utfordring 6: Hvordan kan kommunen legge til rette for en aktiv, trygg og frisk alderdom?
I et 20‐års perspektiv øker antallet eldre kraftig sammenlignet med andelen personer i yrkesaktiv alder.
Flere eldre over 80 år er ikke ensbetydende med flere år med dårlig helse, men generelt vil behovet for
helse‐ og omsorgstjenester øke med alder. Det at vi lever lenger kan også bety at vi holder oss friske
lenger. Vi vet i dag ikke om økt levealder vil gi færre, like mange eller flere år med sykdom og større
omsorgsbehov.
Risikoen for bruddskader etter fall øker med svekkelse av syn, bevegelighet og balanse, samt ved
kroniske lidelser og bruk av medikamenter. Mens Bærums befolkning på de aller fleste indikatorer i
Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Bærum ligger bedre an enn fylkes‐ og landsgjennomsnittet,
ligger kommunen på dette området likt med gjennomsnittet. Brann‐ og trafikkulykker er også hyppigere
blant eldre enn blant yngre.
Bærum kommune har egen statistikk over eldre som mottar kommunale tjenester, men ikke generell
statistikk om eldre i kommunen. Alle eldre tilbys hjemmebesøk, og gjennom dette samles en del
kunnskap. I dag er det ikke systemer for å samle og systematisere slik informasjon.
Kommunens tjenester til eldre skal bidra til trygghet og selvstendighet. Innovasjon og ny teknologi kan
innebære økt trygghet. Det er også behov for økt innsats for å stimulere til og tilrettelegge for fysisk,
sosial og kulturell aktivitet.
Utfordring 7: Hvordan skal kommunen planlegge et trygt og helsefremmende nærmiljø som reduserer
støyplagene ved fremtidig urbanisering, fortetting og utbygging i kommunen?
Støy er definert som ulyd og det er store individuelle forskjeller i følsomhet for støy. Det er vanskelig å
fastlegge en grenseverdi for støy som garanterer mot helseskade for alle. Jo lavere støyen er, desto
mindre er risikoen for helseskader. Støy virker ofte sammen med andre stressfaktorer, som for
eksempel luftforurensning. Derfor er det vanskelig å skille klart mellom effekten av støy og andre
miljøfaktorer.
Tradisjonelt bagatelliseres støy av dem som ikke selv plages av støyen. Det er også klare
meningsforskjeller om hvilke og hvor negative helseeffektene fra støy er. Det har likevel i den senere tid
blitt gjennomført flere studier som bekrefter de negative helseeffektene av støy.
Støy er den miljøfaktoren som innbyggerne i Bærum klager mest over til Miljørettet helsevern.
Støyproblemer øker med botettheten. De viktigste støykildene er:
‐
‐

samferdsel (vei, bane, terminaler)
bygge‐ og anleggsvirksomhet
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‐
‐
‐
‐
‐

tekniske installasjoner i/utenfor bygninger (vifter, varmepumper med mer)
industri‐ og næringsvirksomhet (blanding av bolig og næring)
naboaktiviteter
fritids‐, sports‐ og kulturaktiviteter
skytebanestøy

Støykartlegging i Bærum viser at det er cirka 7 700 innbyggere som potensielt utsettes for høye
støynivåer (mer enn 65dB) i utendørs områder ved boligen. Man antar at mange av disse også vil ha
problemer med innendørs støy. Forurensningsforskriften stiller krav om et gjennomsnittlig støynivå
innendørs per døgn under 42 dB.
Bygge‐ og anleggsaktiviteten er stor i Bærum. Anbefalte grenseverdier for bygge‐ og anleggsstøy står i
retningslinjer for håndtering av støy i arealplanlegging (t‐1442). De fleste byggeprosjektene vil i deler av
anleggsperioden støye over grenseverdiene, til stor sjenanse for naboene.
Søvnforstyrrelser er den største helseplagen grunnet trafikkstøy. Utilstrekkelig søvn er forbundet med
søvnighet, nedsatt sinnsstemning, redusert yteevne og økt reaksjonstid. Det øker risikoen for ulykker.
Søvnmangel over en lengre periode kan gi økt risiko for angst og depresjoner. Det er påvist
sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og økt risiko for diabetes type 2, overvekt og
hjertekarsykdom.
Tilgang på stille områder kan bidra til å redusere plagene i støybelastede nabolag. Det er viktig å lage og
bevare stille soner for å redusere støyplagene. Fravær av uønsket lyd i frilufts‐ og rekreasjonsområder er
viktig for bruken av disse områdene. Spesielt i områder der forventningene til støyfrie omgivelser er
store, vil terskelen for å føle sjenanse og mistrivsel være lav.
Det arbeides med Bærum kommunes handlingsplan for støy og den er planlagt ferdig juni 2013. Det
henvises til denne for beskrivelser av utfordringene.
Støy skal håndteres i all planlegging. Både i kommuneplanen og i alle reguleringsplaner skal støy være et
tema gjennom reguleringsbestemmelser.
Bygge‐ og anleggsstøy bør også kunne reguleres gjennom bestemmelser i reguleringsplanene. På den
måten kan kommunen lettere komme i tidlig dialog med ansvarlige utbyggere i utbyggingsprosjekter.
For støyende arbeider på natt og særlig støyende arbeider på dagtid skal utbyggere søke kommunen om
tillatelse. Alle tillatelser blir lagt ut på kommunens nettsider. Tillatelsene bør også kartfestes.
4.4.

Utforming av strategi

Når strategier for kommunens videre arbeid med levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter skal
utformes, kan det være til hjelp å vurdere utfordringer i dette kapittelet i forhold til flere kriterier.
Det kan være fornuftig å rangere utfordringene etter hvor store konsekvenser de har. Dette kan
vurderes både ut fra konsekvenser for den enkelte, og konsekvenser for samfunnet (større konsekvens
når mange er berørt).
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Det kan også være fornuftig å vurdere i hvilken grad utfordringen kan påvirkes innenfor kommunens
handlingsrom.
Til sist er det også et tema å vurdere hvem som har hovedansvar for å gjøre noe med utfordringen: rent
offentlig ansvar i den ene enden av skalaen, og rent privat ansvar i andre enden. I en del tilfeller vil nok
avveiningen være hvor langt kommunen skal gå for å legge til rette for eller påvirke den enkelte til selv å
ta større ansvar for å møte utfordringene.
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5. Kommunal utviklingskultur
5.1.

Tilrettelegging for utvikling

Hva er utfordringen?
1837–2012: 175 år med lokalt selvstyre. Kommunene er historisk innovative ‐ men har gått fra å være
"stifinnere til å bli statstjenere" i følge professor i antropologi Hallvard Vike ved universitetet i Oslo. Å
legge til rette for utvikling og innovative løsninger er avgjørende framover for å opprettholde god
kvalitet på offentlige tjenester og ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler.
Innovasjon og utvikling er ikke mål i seg selv, men virkemidler for å løse komplekse og sentrale
velferdsutfordringer. Innovasjon må til for effektivisering og utvikling, men ikke tilstrekkelig alene. Når
det ikke hjelper å gjøre mer av det "samme" kommer behovet for innovasjon. Innovasjonsalliansen til KS
definerer innovasjon slik:
Innovasjon – en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Den skaper merverdi!
Sjur Dagestad14 presenterte en formel for suksess i endrings‐ og innovasjonsarbeid på det politiske
verkstedet formannskapet i Bærum gjennomførte i arbeidet med kommunens planstrategi i februar
2012:
Suksess = Behov x Løsning x Ildsjel x Team x Forankring
For å lykkes må kommunen tilrettelegge for å oppfylle alle disse faktorene. Det hjelper ikke med
forankring hvis vi ikke har et team til å gjennomføre planer, eller motsatt. I tillegg viste Sjur Dagestad til
at hovedkildene for innovasjon og utvikling ligger i virksomhetens egen ressurser (egne ansatte), og våre
brukere, innbyggere og samarbeidspartnere (markedet).
Kilder til innovasjon
Interne kilder innenfor foretaket,
andre foretak i samme konsern
Leverandører, kunder, konkurrenter,
konsulentforetak, faglige konferanser,
møter, tidsskrifter, messer/utstillinger
Kommersielle laboratorier/FoU‐
foretak, Universitet og høyskole,
Offentlige/ private forskningsinstitutter
Kilde: (SSB)15

14

15

Næringslivet totalt

Tjenesteyting

37 %

42 %

57 %

55 %

6%

3%

Sjur Dagestad er Professor II i Innovasjon ved NTNU, Partner i Innoco AS
http://www.ssb.no/emner/10/03/innov/tabell_a.11.6b.html
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Fakta
”Fire av fem offentlige etater hadde introdusert en eller annen form for
nyutvikling i 2008 eller 2009. Det var likevel bare en tredjedel av etatene som var
først til å introdusere noen av innovasjonene, mens 82 prosent rapporterte at
innovasjonene først hadde vært introdusert av andre.”
Dette kommer frem i en pilotundersøkelse16 om innovasjon i offentlig sektor gjennomført høsten 2010
som del av et felles nordisk prosjekt. Undersøkelsen viser også at førstegangsintroduksjon var langt mer
utbredt blant statlige etater enn blant kommuner; 43 mot 8 prosent. (SSB, 2011).
Undersøkelsen viser at prosess innovasjoner og organisatoriske innovasjoner generelt er mer utbredt
enn produkt‐ og kommunikasjonsinnovasjoner. Innovasjonene blir primært utviklet av egen
organisasjon, men nærmere 60 prosent av de norske respondentene oppgir at de samarbeider om
innovasjonsutviklingen. De vanligste samarbeidspartnerne er bedrifter som for eksempel leverandører. I
tillegg er samarbeid med innbyggere og andre brukere utbredt.
Det klart viktigste formålet med innovasjonsaktiviteten var å forbedre kvaliteten i leverte varer og
tjenester, 83 prosent av virksomhetene oppgav dette som formål. Deretter fulgte forbedret effektivt i
organisasjonen og forbedret brukertilfredshet. Begge formål ble rapportert som viktig av over 70
prosent av etatene.
Figur 49: Enheter som oppgir følgende formål som svært viktig for innovasjon. Prosent av enheter i utvalget. (SSB 2011)

Mangel på budsjettmidler var den viktigste hemmende faktorene for innovasjon: 30 prosent av etatene
oppga at dette i stor grad hemmet innovasjonen. At for liten tid er avsatt til innovasjon, virker også
negativt inn. I kommunene oppgav 38 prosent tidsmangel som hemmende. Mangel på insentiver for
ansatte til å innovere seg ble også rapportert som en ikke ubetydelig negativ faktor. Faren for å feile
(risikoaversjon) ble derimot betraktet som lite hemmende. Dette resultatet var forholdsvis overraskende
ut fra de antakelsene forut for undersøkelsen.

16

Den norske pilotundersøkelsen omfattet 626 offentlige etater. Dette fordelte seg på 268 kommuner, alle fylkeskommunene og 318 statlige etater.
Av dette var 50 sykehusenheter. Undersøkelsen var frivillig og svarprosenten var på 45. Dette var på linje med de andre nordiske landene.
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Figur 50: Enheter som oppgir følgende faktorer som i stor grad er hemmende for innovasjon. Prosent av enheter i utvalget
(SSB 2011)

Hvordan legger vi til rette for, og bruker våre ansatte som ressurs for utvikling og innovasjon?
Bærum kommune ønsker å være utviklingsorientert. Kommunens vedtatte Arbeidsgiverstrategi mot
2020 sier at:
”Bærum kommune skal være fremtidsrettet, utviklingsorientert og
tilpasningsdyktig. Vi skal være premissleverandør for innhold i faglig utvikling og
utdanning ut over vår egen kommune. Dette for å møte samfunnsutviklingen og
den teknologiske utviklingen på en offensiv måte. Arbeidsgiverstrategien beskriver
på et overordnet nivå hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk
menneskelige ressurser for å nå sine mål. Den bygger på våre verdier; åpenhet,
respekt og mot; og på medarbeiderskap som filosofi.”
To av hovedutfordringene i Arbeidsgiverstrategi mot 2020 er:



Endring, utvikling og nyskaping gjennom tydelig og styrket lederskap.
Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere med nok og riktig kompetanse

Medarbeiderundersøkelsen 2012 (5026 svar) beskriver noe av kommunens nåsituasjon. Den følger
utviklingen på hvert tjenestested over tid og er et verktøy for forbedring og utvikling. Undersøkelsen
viser at kommunen har en god utviklingskultur, men at det på enkelte områder er et potensial for
forbedring. Det er også stor variasjon mellom de ulike tjenestestedene.
Det er en positiv grunnstemning av stolthet og tilhørighet i organisasjonen. Det er gode
kollegarelasjoner hvor de ansatte føler seg verdsatt, stiller opp for hverandre og er imøtekommende.
Likevel viser medarbeiderundersøkelsen (Bærum kommune, 2012) at flere opplever at konstruktiv
kritikk kan være risikabelt og cirka 50 prosent ønsker mer initiativ og handlingsevne.
Cirka 70 prosent er fornøyde med sin leder når det gjelder trygghet, handlingsrom og god behandling.
Samtidig oppgir cirka 50 prosent at de savner involvering med å dele informasjon, ta felles beslutninger
og lage mål. Det er en utfordring at veldig mye informasjon ikke når ut til de som trenger den, både
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internt i kommunen og eksternt. At 50 prosent savner involvering med å dele informasjon betyr også at
det er viktig å få til en samhandlings‐ og delingskultur på tvers av tjenester der det er hensiktsmessig.
Ca 50 prosent ønsker større handlekraft og 13 prosent (ca 600 personer) sier at de ikke får brukt sin
kapasitet og kompetanse i jobben. Dette betyr at kommunen kan utnytte arbeidskraftressursene på en
bedre måte enn i dag.
Hvordan legger vi til rette for, og benytter våre brukere, innbyggere og samarbeidspartnere som ressurs
for utvikling og innovasjon?
Dette spørsmålet er drøftet i kapittelet om brukermedvirkning. Her er det avgrenset til å introdusere en
modell som illustrerer kommunens samarbeidsrelasjoner, og å vurdere det vi gjør i dag opp mot hva vi
bør gjøre fremover. Dette illustreres med noen eksempler på nyere initiativ.
Fremtidens oppgaver er så krevende og omfattende at kommunen alene ikke vil makte å løse dem selv.
Løsningene må også søkes i samhandling med eksterne aktører. Kommunens resultater avhenger av
dens evne og vilje til å inngå partnerskap og nettverk med innbyggerne, frivillige organisasjoner,
næringsliv, andre kommuner og andre offentlige organisasjoner.
Samspill mellom ulike aktører skaper grunnlag for utvikling av ny kunnskap, som kan omsettes til nye
produkter, tjenester eller arbeidsmetoder. Evnen til å ta i bruk ny kunnskap er avgjørende. Jo bedre
Bærum kommune er til å skape nettverk, som gir tilgang til ulike partnere, kunnskap og kompetanse, jo
større er muligheten for å lykkes med å få til en god utviklingskultur. Slik kan kommunen dra veksel på
intern og ekstern kunnskap og kompetanse, og finne nye løsninger på utfordringer sammen med ulike
aktører.
I møtet mellom medarbeidere og brukere får kommunen viktige innspill og idéer til læring og utvikling.
Denne dialogen gir også muligheten til å kommunisere hva kommunen skal og kan tilby av tjenester, og
gjensidig avklare forventninger.
Følgene modell kan illustrere hvordan vi kan samle og systematisere for å være innovative. Den kan
brukes til å vurdere styrker og svakheter.
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Figur 51: “innovasjonsmodell” (Utviklingsenheten, 2012)
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Bærum Kommune samarbeider pr i dag med mange ulike aktører for å løse kommunens oppgaver. På
noen områder er vi nytenkende og helt i front. På andre områder bygger samarbeidet på lange
tradisjoner og, i noen tilfeller, litt inngrodde forestillinger av hva partene skal bidra med (for eksempel
FAU). Kanskje er kommunens innsats pr i dag spredd på for mange initiativ og aktører? Dagens strategi
”skyter spurv med hagle”, uten at vi klargjør mål og forventninger til resultater. I følge tabellen som viser
kilder til innovasjon (side 84), burde vi kanskje ha en enda klarere strategi for våre virksomheter og
ansatte, og hvilke eksterne aktører som i størst grad kan være pådrivere for faktisk innovasjon.
Forskningsmiljøene kan ha en rolle for å dokumentere og formidle hva som har skjedd, men er kanskje
ikke de sterkeste innovasjonsdriverne?
Det er viktig å bygge videre på de samarbeidsrelasjonene vi har, utvikle nye, og hele tiden å jobbe med
hvilke behov samarbeidet skal bidra til å løse. Nedenfor følger noen eksempler av nyere dato som viser
at vårt forhold til omgivelsene er i utvikling.

SmartCity Bærum er et program for samarbeid mellom bedrifter, Bærum kommune og andre
offentlige virksomheter. Visjonen er lønnsomt samspill for en grønnere fremtid som bidrar til å
redusere klimagassutslipp gjennom konkrete prosjekter på områdene transport og bygg. Prosjektene,
som skal drives av bedriftene eller en av de andre medlemmene av SmartCity, skal ha flere deltakere.
Gjennom Smartcity får man ny kunnskap, innsikt i andre måter å gjøre ting på og er med å utforme nye
løsninger.
NHOs leverandørutviklingsprogram. Dette programmet har en metode for offentlige anskaffelser med
dialog mellom anskaffer og leverandører før innkjøper lager konkurransegrunnlaget. Potensielle
leverandører, det vil si næringslivet, kommer med forslag til løsninger. Den offentlige innkjøperen lærer
at ting kan gjøres på ulike måter. I Bærum gjennomføres det nå et pilotprosjekt med hjelp av denne
metoden.
Velferdsteknologi for hjemmeboende er et prosjekt finansiert av Regionale forskningsfond ‐
Hovedstaden. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, SINTEF og Abilia AS.
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Eldrebølgen gir oss en dobbelt demografisk utfordring; den aldrende befolkningens økte behov for
helse og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen til arbeidskraft synker.
Målet for prosjektet er å prøve ut ulike teknologier som gjør eldre mennesker i stand til å bo hjemme
så lenge de ønsker. Prosjektet driver en pilottesting av tekniske løsninger i flere kommuner og skal gi
anbefalinger om gjennomføring av teknologiløsninger og nye helsetjenester i små og store kommuner.

Hva er handlingsrommet?:
For at kommunen skal utvikle seg videre er det viktig å ha en god utviklingskultur med både vilje og evne
til å gjennomføre.
Innledningsvis ble det presentert en formel for suksess i utviklings og innovasjonsarbeidet. Den kan
være en modell for utviklingskultur og synliggjøre kommunens handlingsrom.
Behov:
Det er ikke uvanlig at gode initiativer stopper opp fordi det ikke er gjort et grundig nok arbeide i
analysefasen. Det er fristende å vise handlekraft og kaste seg på den ”første og beste” løsningen. Derfor
er det viktig å stille gode spørsmål: Er de som påvirkes mest av de nye løsningene spurt om sine behov?
Søker vi økt kvalitet, eller skal vi opprettholde et tjenestetilbud med mindre bruk av ressurser?
Løsning:
Løsningen kan slukke en brann, men føre til en ny brann et annet sted. Er den ideelle løsningen
gjennomførbar, eller er den nest beste løsningen god nok?
Ildsjel:
Gir vi ildsjeler arbeidsforhold og handlingsrom som gjør at de fortsetter å være ildsjeler? Har vi en kultur
hvor vi heier hverandre frem? Er vi nysgjerrige på hva andre gjør for å lære?
Team:
Det finnes mye teori og praksis om gode team, og forutsetningene for at de skal prestere godt. Bruker vi
denne kunnskapen, eller setter vi sammen team basert på helt andre hensyn? Den menneskelige
kapitalen i Bærum er blant den største i landet. Hvordan jobber vi for å mobilisere den for å skape
”unike team” som skaper mer verdi enn hvert enkelt individ?
Forankring:
Utvikling kan være villet, men ikke begrunnet. Alle ledd i organisasjonen må ha forståelsen for hvorfor
utviklingsarbeidet vi holder på med er viktig. Det kan ligge ulike interesser bak initiativer for å jobbe med
utvikling. Samarbeidet mellom politikk og administrasjon, ledere og medarbeidere, og mellom
kommunen og ulike partnere bør preges av en felles forståelse av problemene som skal løses. Med
knappere ressurser må det gjøres gode vurderinger av hva det skal satses på, og ikke minst må man ha
tålmodighet og gjennomføringskraft slik at det skapes resultater.
Det kan i utgangspunktet brukes ubegrenset ressurser på innovasjon og utvikling. Derfor er det viktig å
være målrettet i arbeidet og gjøre prioriteringer.
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Her er sentrale spørsmål om veivalg i tilretteleggingen av Bærum kommunes innovasjons‐ og
utviklingskultur:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Skal kommunen være i front på alle områder?
Hva koster det å være ”first mover” i utvikling av nye tjenester i forhold til å lykkes som ”en god nr
2”?
Hvor har vi ikke råd til å vente?
Hvor får vi mest igjen for å sette inn ekstra ressurser og innsats?
Hva trengs av politiske bidrag for at vi skal lykkes med kommunens innovasjons strategi?
På hvilke områder er det størst behov for innovasjon?
Hva er vi allerede i gang med som peker i riktig retning?
Hva kreves av ledere, medarbeidere, brukere og andre partnere for å jobbe mer systematisk og
målrettet med innovasjon?
Hva trengs av sentrale ressurser for å ”smøre” innovasjonsarbeidet?

5.2.

Bidrag fra befolkningen

Innledning – utfordring
I et 20–30‐års perspektiv vil antall eldre øke kraftig mens prognosene viser at andelen personer i
yrkesaktiv alder synker. Dette vil sette produksjonen av velferdstjenester under press.
Kommunen er derfor avhengig av at både pårørende og frivillige bidrar, da kommunen trolig vil oppleve
økende knapphet på arbeidskraft.
Bidrag fra befolkningen ‐ fakta
Demografisk utvikling
I 2000 var det i Bærum 4,7 personer i yrkesaktiv alder per eldre, mens koeffisienten for aldersbæreevne
(antall personer i yrkesaktiv alder per eldre) synker til 3,5 i 2030 og 2,9 i 2050.
Dette innebærer at kommunen står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til
økende antall eldre, nye brukergrupper og knapphet på helse‐ og sosialpersonell og frivillige
omsorgsytere, jfr. St.meld nr 25 (2005‐2006) om framtidas omsorgsutfordringer.
Familieomsorgskoeffisienten (se Figur 18), det vil si forholdet mellom antall personer over 85 år og
antall personer i alderen 50–66 år, viser at det i dag er cirka ti personer over 84 år per 100 personer i
aldersgruppen 50–66 år, så vil dette tallet være nær 30 i 2050 på nasjonalt nivå (st. meld. Nr. 25, 2005‐
2006).
Forskning viser (Brevik 2010 og Romøren 2007) at det i årene 1989–2007 har vært en nedgang i bruk av
pleie og omsorgstjenester blant yngre eldre i alderen 67–79 år. Dette betyr at det er de eldre over 80
som er de mest hjelpetrengende.
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Figur 52: Antall eldre over 80 år i Bærum (Bærum kommune, 2012)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30

0

80 år og over

90 år og over
7

Figur 53: Prosentvis endring fra foregående år i antall personer 80 år og eldre, og for befolkningen som helhet. 1950–‐2050
(SSB, 2010 – Befolkningsframskrivinger middelalternativet, MMMM)

Behov for tjenester
Mens Figur 52 viser antall eldre over 80 år i Bærum kommune, viser Figur 53 endringen fra foregående
år i antall personer over 80 år. Det viser hvordan økningen endrer seg markant fra cirka år 2020 og
fremover. Dette betyr at det i perioden frem til 2020 vil være en relativt svak økning i etterspørselen
etter pleie‐ og omsorgstjenester. Hvor stort behovet vil være etter 2020 er det vanskelig å beregne
nøyaktig. Det er forventet at vi vil leve lenger i fremtiden. Men det er ikke påvist en entydig
sammenheng mellom forventet levealder og sykelighet/helsetilstand, om vi da får flere friske eller syke
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år. Den fremtidige sammenhengen mellom økt levealder og behovene for helsetjenester er usikre. Det
foreligger tre ulike hypoteser:
a) At flere leveår betyr flere gode leveår, fordi perioden med alvorlig funksjonstap blir om lag
like lang som for dagens eldre (utsatt sykelighet).
b) At flere leveår også innebærer en generelt bedre helse, så perioden med store funksjonstap
blir kortere enn i dag (sammentrengt sykelighet).
c) At perioden med store funksjonstap blir lengre (utvidet sykelighet).
Det er relevant å trekke frem at selv om framtidas eldre vil ha større helseproblemer, vil de samtidig
også ha flere ressurser å møte redusert funksjonsevne med (Thorslund og Parker 2005).
Med hypotese a, utsatt sykelighet, blir det frem til 2050 en økning i arbeidskraftbehovet innenfor pleie‐
og omsorgstjenester på cirka 70 prosent på landsnivå. Hypotese c, utvidet sykelighet, medfører en
økning i arbeidskraftbehovet innenfor pleie‐ og omsorgstjenester på 120 prosent på landsnivå.
Prosentuelt vil det være tilsvarende i Bærum.
Antallet yngre mennesker, som i stor grad står for denne omsorgen, øker mye mindre enn antallet eldre.
I tillegg har andel og antall husholdninger som består av kun en person gått opp de siste tiårene, og
dette trekker i retning av at omsorg utført av ektefelle/samboer innenfor samme husholdning forventes
å gå ned i årene som kommer (Bjørg Langset). Det kan også antas at det kommer forventninger om
høyere standard for tjenestene innenfor pleie og omsorg, som vil legge ytterligere press på sektoren.
Familieomsorg
Det offentlige har i noen tiår hatt et lovpålagt ansvar for pleie og omsorg til voksne og eldre. Samtidig
har det funnet sted en kraftig utbygging av pleie‐ og omsorgstjenestene. Befolkningens holdninger til å
motta offentlig omsorg har endret seg radikalt i positiv retning. Til tross for dette viser en rekke
undersøkelser i Norge fra midten av 1960 tallet og til i dag at familien har opprettholdt en sentral
omsorgsrolle for eldre og andre voksne hjelpetrengende (Lingsom 1997, Romøren 2001, Gautun 2003,
2008, Rønning, Schanke & Johansen, 2009). Fortsatt er familieomsorgen like stor som spesialisthelse‐
tjenesten og omsorgstjenestene målt i tallet på utførte årsverk (St meld nr 25 (2005‐2006); Rønning m fl
2009). Samfunnet ville ikke ha gått rundt uten den frivillige, og i hovedsak familiebaserte, omsorgen.
I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg står det blant annet følgende om familieomsorg:
”Oppfatningen om at offentlig omsorg fortrenger familieomsorgen, og at familien
trekker seg ut hvis det offentlige tar ansvar, står fortsatt sterkt.
Det er imidlertid lite som tyder på at familien svikter. Tvert i mot ser det ut til at
offentlig omsorg og frivillig familiebasert omsorg spiller sammen og utfyller
hverandre. Familieomsorgen har vist seg robust og sterk, og mer uavhengig av den
offentlige omsorgspolitikken enn antatt (Lingsom 1997). Det synes å være en
påfallende stabilitet i omfanget av familieomsorg de 20‐30 årene vi har kunnet
følge utviklingen (Daatland og Solem 2000, Rønning 2009). Det er heller ingenting
som tyder på at familien trekker seg ut når det offentlige omsorgsapparatet går inn
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med hjelp fra hjemmetjenestene. Selv om velferdsstaten har erstattet familiens
tidligere forpliktelser ved alderdom, sykdom og uførhet, ser det ikke ut til at dette
har svekket familiesolidariteten slik det ofte hevdes (Langsether og Hellevik 2002).
Eldre som mottar hjelp fra kommunale hjemmetjenester får faktisk mer hjelp fra
døtre og sønner enn eldre som ikke får hjemmehjelp/hjemmesykepleie. Her er det
mer samspill enn et konkurranseforhold. En studie av dette samspillet mellom
offentlige tjenester og familieomsorg i perioden 1965‐1995 viser at
familieomsorgen kjennetegnes av stabilitet og ikke nedgang. Selv om de som gir
omsorg, gir noe mindre enn før, tyder mye på større deltakelse i slikt omsorgsarbeid
(Lingsom 1997). Flere menn deltar, og omsorgsforpliktelsene fordeles på flere
generasjoner. Selv om det samlede volumet på familieomsorgen har holdt seg på
nesten samme nivå, fordeles innsatsen nå på flere mottakere på grunn av store
endringer i befolkningens alderssammensetning.
Familien har imidlertid mindre kontakt og yter mindre praktisk hjelp når eldre
oppholder seg i sykehjem. Det er lettere for familien og det offentlige å dele
omsorgsansvar når den som trenger omsorg bor hjemme og i omsorgsbolig enn i
aldersinstitusjon (Lingsom 1997; Bogen og Høyland 2006). På den måten har
utbyggingen av hjemmetjenestene sørget for at velferdsstaten fortsatt kan basere
seg på og spille sammen med familien i omsorgsarbeidet. Det offentlige
hjemmetjenestetilbudet gjør det mulig for familien å stille opp uten å måtte ta hele
ansvaret, og det utvikles et slags partnerskapsforhold med en uformell oppgave‐ og
arbeidsfordeling. Dette styrker det vi kaller komplementeringshypotesen som går ut
på at den offentlige og den uformelle omsorgen under visse vilkår kan utfylle og
forsterke hverandre. Motsatt antar enkelte at den offentlige omsorgen erstatter og
dels konkurrerer ut familieomsorgen (substitusjonshypotesen) (Lingsom 1997;
Daatland og Solem 2000; Daatland 1994).”
Frivillighet
Frivillig innsats er definert som ulønnet innsats gjort av fri vilje som kommer individer eller grupper, også
utenfor egen husholdning, til gode. Frivillig innsats er i dag et supplement til kommunale tjenester og gir
økt kvalitet. Dette skal være hovedprinsippet også for fremtidens frivillighet i Bærum kommune.
Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats per innbygger. I de siste tiårene har det
skjedd en grunnleggende endring i frivillig sektor når der gjelder rekruttering, aktiviteter og
organisasjonsformer. Mange organisasjoner blir mer spesialiserte og arbeider innenfor avgrensede
områder. De blir mer profesjonelle og prosjektorienterte. Frivillighet er ikke lenger bare basert på
langvarig medlemskap i foreninger, lag og organisasjoner. Man tiltrekkes i større grad av adhoc–
aktiviteter, og oppgavene skal være meningsfylte og utviklende for den enkelte.
Basert på SSB sine beregninger av antall ulønnede årsverk i ideelle og frivillige organisasjoner i Norge
beregnes antall frivillige årsverk i vår kommune til cirka 3 000 i 2011. Det er over 550 ulike frivillige lag
og organisasjoner i Bærum.
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KOSTRA‐tallene viser en moderat nedgang i tilskudd til frivillige organisasjoner i Bærum, samtidig som
antall organisasjoner som mottar tilskudd øker. Sammenlignet med ASSS kommunene ligger Bærum nå
noe under snittet for 2010.
Bærum kommunes nylig vedtatte frivillighetsmelding 2012 skal legges til grunn for Bærum kommunes
videre arbeid på frivillighetsområdet. Meldingen legger vekt på at kommunens primære oppgave
overfor frivilligheten er å stimulere til og legge til rette for frivillig aktivitet.
Arbeidskraftreserve
Ungdom
Ungdomstjenesten på Marie Plahte har i oktober 2012 intervjuet til sammen cirka 100 ungdommer på
tre ulike videregående skoler i Bærum om hva ungdom kan bidra i det kommunale arbeidet.
Ungdommen stilte seg positiv til frivillig arbeid hvor de foreslo følgende topp elleve områder: park,
skjærgården, skog, idretten, eldreomsorg, skole, skolefritidsordningen, barnehage, fritidssenter,
veiarbeid, brannvesen. For at ungdom skal jobbe som frivillige bør det være enkelt å delta, de må få
anerkjennelse og bli verdsatt, samt få fordeler (tilgang til lokaler og kommunalt utstyr), fleksibilitet og
medbestemmelse, og mulighet for å etablere elevbedrift som selger tjenester til en symbolpris (inntekt
til klassetur/russefeiring).
Det ble også avholdt Ungdommens kommunestyre møte i Bærum i begynnelsen av desember 2012. De
ble spurt om hva ungdommen kan bidra med i frivillig arbeid. Forslagene til frivillig arbeid var:
- delta på eldres arrangementer
- samarbeide med frivillighetssentralen, Forum 60 pluss og livsglede for eldre og være ressurs for
eldre
- ta med eldre ut på sosiale og fysiske aktiviteter i hverdagen
- hjelpe eldre innvandrere med norskopplæring
- småjobber for eldre som å handle, gjøre hagearbeid med videre
- frivillig arbeid forbundet med skolen
Videre har ungdomstjenesten spurt 16 unge som mottar ytelser fra NAV om bidrag. Alle var positive til å
bidra. Viktige momenter for dem var: likeverdighet, ikke annenrangs arbeidere, kompetansegivende,
meningsfylt arbeid, at det ikke går utover NAV ytelsene, få ”cred” for innsatsen.
Unge eldre
Aldersgruppen 67–80 år vil være en viktig potensiell gruppe som kan bidra med frivillighet. Antall
innbyggere i aldersgrupper vokser sterkt i kommuneplanperioden.
Denne gruppen forventes å være mer ressurssterke, ha bedre økonomi, bedre boforhold og bedre helse
enn tidligere generasjoner (Ældre/Sagen 2001, Barstad 2006). Mange har sluttet i arbeid og har økt
disponibel tid.
Styrke muligheten for bidrag fra befolkningen–handlingsrom
Familieomsorg og frivillig sektor
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Følgende tilrettelegging fra kommunen kan bidra til en sterk familieomsorg og frivillig sektor:
Fleksibilitet og avlastning
Undersøkelser viser at høyt sykefravær hos kvinner ofte kan forklares med en stor totalbelastning,
bestående av kombinasjonen lønnsarbeid og store omsorgsbelastninger overfor barn og syke
familiemedlemmer (Batt‐Rawden og Solheim 2011). Rollen som pårørende kan strekke seg over
måneder og år.
For at familiemedlemmer skal makte å stå i en omsorgssituasjon over lang tid, bør kommunen styrke
muligheten for avlastning. For mange pårørende er det viktig å ha trygghet for å kunne få avlastning,
enten planlagt eller når det oppstår et behov. Trygghet for at den omsorgstrengende får tjenester også
når omsorgyter skal ha ferie eller blir syk, er viktig.
Familieomsorgen kan være høy når bruker bor hjemme, mens den nesten blir borte når brukeren flytter
til bolig med service eller bo‐ og behandlingssenter. Dette er i seg selv et viktig argument for fortsatt
satsing på hjemmebaserte tjenester. Tjenester i hjemmet må tilpasses bruker og omsorgsytere i
familien. Ofte kan omsorgsbehov dekkes med alternative tjenester som supplement til familieomsorgen.
Bruker og familie må gis tilstrekkelig informasjon til å søke om den tjenesten som best kan fungere som
et godt supplement til brukeren eget funksjonsnivå og familiens omsorgsevne.
Også for frivillige er fleksibilitet et nøkkelbegrep. Slagordet ”Frivillighet lever av glede, men dør av
tvang” brukes ofte for å beskrive frivillighetens egenart. Denne egenarten er en utfordring for
kommunens tjenester, som er avhengig av en viss forutsigbarhet.
Veiledning og opplæring
Pårørende og frivillige trenger nødvendig opplæring og veiledning i funksjoner de kan utføre. Det er
også nyttig at pårørende får opplæring i hjelpemiddel bruk og teknologiske løsninger.
Ny teknologi kan bety at oppgaver som i dag gjøres av fagfolk, helt eller delvis kan utføres av brukerne
og pårørende. Dette bidrar til hjelp til selvhjelp, selvstendighet, sosial deltakelse, mobilitet, aktiv omsorg
og hverdagsrehabilitering. Dette fremmer egenstyring og uavhengighet slik at folk i større grad kan klare
seg selv, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.
Synliggjøring og verdsetting
Det er viktig at pårørende og frivillige blir verdsatt og får anerkjennelse for det arbeidet de utfører
gjennom økt oppmerksomhet fra kommunens side. Viljen til å ta ansvar for sine nærmeste, må støttes
av konkrete tiltak, for å redusere det offer som den enkelte pårørende ofte opplever. Dette er fordi
verdien av egen fritid, yrkesdeltakelse og inntekt vil konkurrere med omsorgsforpliktelser. Konkrete
tiltak for å frigjøre tid og kompensere utgifter kan ha ønsket effekt. Med synlige og konkrete ordninger
kan det offentlige verdsette og anerkjenne arbeidet pårørende gjør.
En sterk familieomsorg og frivillig sektor kan bli enda mer robust dersom kommunen har strategier for
fleksibilitet og avlastning, veiledning og opplæring og synliggjøring og verdsetting.
‐

I hvilken grad skal kommunen styrke tilretteleggingen for familieomsorg?
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Frivillighet
Befolkningsprognosene viser at velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, vil få trangere kår. I dag er
frivillighet i stor grad konsentrert om idrett og kultur. I mindre grad er frivillig arbeid stort innenfor
sosialt arbeid, selv om vi har enkelte profilerte organisasjoner. Frivillighetsmeldingen fremholder at
frivillig innsats i hovedsak fortsatt skal være et supplement til kommunale tjenester. Selv om frivillig
innsats i denne formen bidrar til økt kvalitet, vil slik frivillig innsats i begrenset grad bidra til å løse
forventede utfordringer knyttet til svekket alderbæreevne og familieomsorgskoeffisient.
Må vi på sikt se annerledes på dette?
‐
‐
‐

Kan vi ved hjelp av frivillige erstatte offentlige tjenester slik at vi frigjør ressurser til en forbedret
innsats ovenfor de som trenger det mest?
Kan vi tilrettelegge for at frivillig sektor gjennom partnerskap løser oppgaver kommunen selv ikke har
mulighet til å løse?
Kan vi også se for oss en endring i balansen mellom hva det offentlige tar seg av og hva den enkelte,
familien, nettverket eller frivillig sektor skal løse?

Sosialt entreprenørskap
Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra næringslivet for å løse problemer knyttet til
sosiale og samfunnsmessige forhold. Målet er å utvikle nye ideer og løsninger på sosiale problemer og
gjøre disse løsningene tilgjengelige for flest mulig.
Sosialt entreprenørskap kommer ikke i stedet for offentlige, ideelle eller private organisasjoners
(bedrifters) løsninger. Disse tre sektorene kan selv drive sosialt entreprenørskap (eksempler: politiet
innførte natteravnene, de ideelle ved Kirkens Bymisjon og FERD ved det private). Den sosiale
entreprenøren kan knytte disse tre elementene sammen: 1) ansvaret til det offentlige, 2) motivasjonen
til de ideelle, og 3) effektiviteten til det private, utvikle nye ideer og løsninger til stor glede for mange.
Noen fellestrekk ved sosialt entreprenørskap er: Sosialt fokus, ny virksomhet, innovasjon og
markedsorientering. Sosiale entreprenører er ofte endringsagenter og frontløpere for sosial forandring.
Fordi det trengs nye måter å løse fremtidens velferdsoppgaver på, er det økende interesse for sosialt
entreprenørskap fra det offentlige. Virkemidler er i hovedsak knyttet til lovverk, finansiering,
markedsforhold, kompetanse og kultur. Kommunen har et visst handlingsrom for å gi rammebetingelser
som gjør det lettere for sosiale entreprenører å gå foran og drive utviklings‐ og nyskapingsarbeid samt
finne samarbeidsformer som gir rom for den kreativiteten som er denne typen initiativs fortrinn.
Unge eldre er enten i slutten av sitt yrkesaktive liv eller nylig blitt pensjonister. For ungdom har
elevbedrift stor utbredelse.
‐ Kan kommunen bidra til å utvikle konsepter som kobler sammen tanker fra elevbedrift, frivillig
innsats og sosialt entreprenørskap?
‐ Kan og bør kommunen bidra til å styrke de store ideelle organisasjonene, som i stor grad
baserer seg på frivillighet?
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Andre aktuelle utfordringer/undertemaer
I dette kapittelet er det valgt å avgrense til undertemaer. Av andre aktuelle undertemaer som kunne
vært omtalt er offentlig privat samarbeid (OPS). I dag er det i underkant av 4 000 uføretrygdede i
Bærum. Uføretrygdede som har vilje, lyst og evne kan være en stor bidragsgruppe.
5.3.

Brukermedvirkning

Innledning
For å kunne møte fremtidens krav og utfordringer har Bærum kommune siden 1995 vektlagt at
kommunen skal være en foregangskommune i forhold til brukermedvirkning17.
Store velferdsutfordringer har de siste årene ført til et sterkt fokus på ressursforvaltning, krav til
effektivitet og evne til omstilling. Som en konsekvens er det nødvendig å utvikle og tilrettelegge
tjenester som kan løse kommunens framtidige utfordringer. Derfor er det aktuelt å vurdere om en
annerledes og mer aktiv tilrettelegging for brukermedvirkning kan være en viktig ressurs.
Kommunal tjenesteproduksjon er basert på innbyggernes behov. Dialog med innbyggerne er viktig for å
utvikle gode og effektive løsninger for deres behov. Som en påminnelse på dette påpekte ordføreren i
sin budsjettale i 2012 at ”vi inspireres alle, både folkevalgte og administrasjonen, av å hente ideer og nye
løsninger med hjelp av våre brukere og innbyggere.18
Utvidede deltakelsesrettigheter begrunnes ofte med at fellesskapet vil tjene på at langt flere blir trukket
inn i avgjørelsesprosessen (Torgersen‐82). Denne argumentasjonen finnes i flere offentlige dokumenter
og utredninger som i Stortingsmelding 41 (1987 – 88) ” Helsepolitikken mot år 2000, Nasjonal
Helseplan” og ”Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten.”
De siste ti årene har kommunen gjennomført store kvantitative brukerundersøkelser som spør hva
brukerne synes om den tjenesten de har fått – subjektive kvalitetsmålinger. Disse undersøkelsene gir
stort sett et ”øyeblikksstatus”, og dermed begrenset informasjon om kommunens behov for utvikling og
tilrettelegging av framtidige tjenester. Det er behov for å se på effekt og nytteverdi av denne form for
brukermedvirkning, både i forhold til et demokratisk perspektiv, utviklingsperspektiv og et
styringsperspektiv.
Brukermedvirkning som en del av en utviklingskultur – utfordring
Brukerdemokratisering beskriver en økende tendens, særlig de siste par tiårene, til at mottakere av
offentlige tjenester medvirker, eller på ulike måter øver innflytelse på produksjonen av tjenestene. Det
innebærer alt fra klage‐ og ombudsordninger og representasjon i utvalg til ulike former for
brukerundersøkelser o.l. Medvirkning innebærer at innbyggere og mottakere av offentlige tjenester
bidrar, eller på ulike måter øver innflytelse på produksjonen av relevante tjenester. I dag finnes det
mange kanaler for lokal medvirkning og deltakelse, og det stiller nye krav både til den politiske og
administrative ledelsen i kommunen.
17
18

Brukermedvirkning i Bærum kommune, desember 2002
Ordførers budsjetttale, 2012
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Kommunens brukermedvirkning er i stor grad rettet mot i hvilken grad brukere av kommunens
tjenestetilbud er fornøyd med kvaliteten på de tjenester som mottas. Spørsmålet er om dette er
tilstrekkelig for å fremme en konstruktiv kommunal utviklingskultur og som skal bidra til å løse
framtidige utfordringer.
For å sikre dialogen mellom kommunen og innbyggere kan det foruten tradisjonell brukermedvirkning
være behov for andre former/system for medvirkning, der innbyggerne kan komme med innspill og
bidra til kommunens kontinuerlige utviklingsarbeid. Offentlig sektor har store framtidige utfordringer
kombinert med knappe ressurser. Det kan være interessant å vurdere om økt brukermedvirkning vil
bidra til å løse disse utfordringene.
Brukerråd og samarbeidsutvalg er tradisjonelt mye brukt for å ivareta brukermedvirkning, men det er en
utfordring å få disse til å bli noe mer en enveis kanal – hvor kommunen informerer, og brukerne
fremmer sine krav til tjenester.
I begrepet brukermedvirkning ligger en forestilling om et velferdssystem som tar enkeltmennesket på
alvor. Men hvordan medvirkningen skal være, reiser mange spørsmål. Skal medvirkning skje indirekte
gjennom råd, utvalg med videre eller direkte i møte mellom bruker og tjenesteprodusent og/eller
politikere? Skal målet med medvirkning defineres av innbyggerne, aktive brukere av kommunale
tjenester eller av produsenten?
Brukermedvirkning og/eller innbyggermedvirkning
Brukermedvirkning knyttes i stor grad til ulike former for innflytelse fra aktive brukere av kommunale
tjenester. Rammene for lokaldemokrati og medvirkning er i endring. Det kan derfor være mer
hensiktsmessig å bruke begrepet medvirkning, som omfatter 1) dialogen mellom kommunens
innbyggere og det administrative og/eller politiske system samt 2) brukere av kommunens
tjenestetilbud.
Selv om begrepet medvirkning omfatter både innbyggere og aktive brukere av kommunes tjenester, er
det viktig å skille mellom de to målgruppene. Innbyggermedvirkning eies og initieres normalt av
politikerne, mens brukermedvirkning tradisjonelt brukes av administrasjonen til å måle kvaliteten på
tjenestene. Likevel supplerer disse to former for medvirkning hverandre.
Begrepet medvirkning dekker både forholdet mellom innbyggeren som borger i kommunen med
rettigheter og plikter, eller som bruker av kommunale tjenester. I tillegg kan det være hensiktsmessig å
skille mellom de som ”berøres på en personlig måte og/eller benytter tjenestetilbudet over en relativ
lang tidsperiode og de innbyggere som har mer tilfeldig og kortvarig kontakt med ulike kommunale
tilbud/service” (Jarl – 01).
Fra brukermedvirkning til reell medvirkning – fakta
Begrepet brukermedvirkning viser ikke til en klart definert norm, men brukes ofte i forhold til en skala
hvor grad av brukermedvirkning kan variere fra mottagelse av informasjon fra en tjenesteprodusent til
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innflytelse/styring på beslutningsprosessen. Et viktig mål med brukermedvirkning blir å oppnå reell
deling av makt og innflytelse mellom bruker og systemrepresentanter. (Fischer & Brodsky, 1978)
Ulike perspektiver på brukermedvirkning
Brukermedvirkning er i utgangspunktet et utrykk for en ideologi uten noen klar beskrivelse av hvordan
den skal implementeres i tjenesteproduksjonen. Mangel på konkretisering og definert norm medfører
sprikende praksis.
Brukermedvirkning har tre hovedfunksjoner:
‐ Medvirke til at tjenestene er tilpasset brukernes behov og ønsker.
‐ Sikre den enkeltes rett til å bli involvert i de beslutninger som angår vedkommende.
‐ Den psykologiske effekten i det å være med på å bestemme.
I tillegg refereres det ofte i litteraturen til tre typer av tilnærming for brukermedvirkning:
‐ Forbrukerperspektiv
‐ Demokratiseringsperspektiv
‐ Utviklings/effektivitets‐ og økonomiperspektiv
Valg av perspektiv bestemmer form og grad av brukermedvirkning.
Forbrukerperspektiv
Forbrukerperspektivet gir en endring fra en passiv avhengig mottaker til aktiv bruker med krav og behov
som tjenesteprodusenten må forholde seg til (Kelly,1991).
Et forbrukerperspektiv legger vekt på at konsumenten (brukeren) skal ha valgmuligheter i forhold til
bestemte tjenester. Brukermedvirkning defineres i denne sammenheng som mulighet til å velge mellom
konkurrerende leverandører.
Forbrukerperspektivet medfører også at man skal være lydhør for brukernes behov og forslag til
løsninger/tilrettelegging av tjenesteproduksjonen. Dette ivaretas ofte ved hjelp av brukerundersøkelser
hvor brukerne får anledning til å gi uttrykk for sin opplevelse av tjenesteproduksjonen og kommer med
forslag til endring.
Demokratiseringsperspektiv
Demokratiseringsperspektivet legger opp til at brukerne selv involveres i beslutningsprosessen.
Utgangspunktet er det medmenneskelige argument, hvor medbestemmelse, rettigheter og mest mulig
kontroll over egen livssituasjon er viktig for menneskeverdet. Perspektivet tar gjerne form av ”at vi må gi
brukerne deres borgerstatus tilbake” og ” brukerne vet selv best hvor skoen trykker”.
Effektivitets‐ og økonomiperspektiv
Dette perspektivet baserer seg på antagelsen om at brukermedvirkning vil gi effektivitets‐ og
økonomiske gevinster. Ved å lytte til de som kjenner problemet og situasjonen får man mer effektiv
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tjenesteproduksjon. I tillegg baserer perspektiv seg på antagelsen om at aktive deltagere gir billigere
tjenesteproduksjon enn passive mottakere.
Ulike arenaer og former for brukermedvirkning
Medvirkningsarenaer er alle former for medvirkning der kommunen er i dialog med
brukerne/innbyggerne. Disse arenaer/organene er ofte formelt oppnevnt, med tidsavgrenset oppgave
og mandat. Eksempler kan være referansegrupper, fokusgrupper, prosjekter eller tiltak, arbeidsgrupper,
utvalg eller råd. Kjennetegnene for disse arenaer/organene er at de kun har rådgivende funksjon.
Figur 54: Deltakertrapp ‐ ulike former for medvirkning og innflytelse

Deltagelse/ M edvirkning

M yndighet/Inflytelse
M edbestem m else

R åd/dialog/utvalg
Informasjon/
forklaringer

Konsultasjon

Informasjon/forklaringer er normalt ikke å betrakte som en form for medvirkning fordi det er enveis
kommunikasjon fra tjenesteprodusent til brukere/innbyggere. Konsultasjon; det å bli spurt, dekker de
former for medvirkning som innhenter opplysninger og vurderinger fra brukerne. Eksempler er
brukerundersøkelser og andre former for feedback. Råd/utvalg gir brukerne mulighet til å fremme
synspunkter og ideer på systemnivå. Figur 54 over viser at den sterkeste formen for
medvirkning/deltagelse gir myndighet/innflytelse og er knyttet opp mot styrings‐ og beslutningsrett.
Forbrukerperspektivet og/eller demokratiseringsperspektivet medfører ulik brukermedvirkning.
Formene ”informasjon/forklaring” og “konsultasjon” assosieres mer til forbruker/konsument
tilnærming, fordi dette ikke medfører noen overføring av myndighet eller makt til brukeren.
”Brukerråd/utvalg” og ”brukerstyring” representerer på sin side en tilnærming til brukermedvirkning ut i
fra et demokratiseringsperspektiv, der innflytelse/myndighet overføres fra tjenesteyter til brukerne.
Brukermedvirkning i Skandinavia
I Skandinavia er det forskjellige tradisjoner for hvordan brukerne er involvert ved utvikling og
gjennomføring av kommunale tjenester.19 I Sverige og Danmark ble det på 1990‐talet prøvd ut
brukervalg i hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og skolesektoren.
Danmark skiller seg ut med over 20 års erfaring med delvis lovfestede brukerstyrer innenfor skole og
omsorg. Ordningen går ut på at brukerrepresentantene er i flertall og har vide fullmakter for styring av
19
Skandinavia er valgt som grunnlag for sammenligning fordi den kommunale virksomheten har mange fellestrekk, og at
Skandinavia i internasjonal sammenheng relativt sett har utviklet og implementert mye i forhold til
brukermedvirkning/innflytelse.
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virksomheten. Erfaringen fra denne ordningen viser at det lett kan oppstå en situasjon hvor man
kommer i konkurranse med tradisjonell politikerstyring. I tillegg stiller man spørsmål om de som sitter i
brukerstyrer klarer å ha et helhetsperspektiv på den virksomhet/brukergruppe de representerer. I
Danmark har brukerne siden 2001/2002 lovfestet rett til å velge praktisk bistand.
I Sverige ble det i 1992 lovfestet fritt skolevalg – en ordning som er fulgt opp med at den offentlige
finansieringen skal følge eleven. I 1994 ble det vedtatt en egen lov som gav kommuner og landsting
(fylke) mulighet til å delegere beslutningsmyndighet til spesielle ”självförvaltningsorgan.” Den vanligste
formen for brukerinnflytelse er ulike former for ”samråd.”
Norge har få eksempler på virksomheter der brukerne har rent flertall. Debatten preges av lite konkrete
begreper som brukerorientering og brukermedvirkning, hvor brukermakt defineres ved graden av
formell representasjon. Foreldrenes engasjement i skolen er først og fremst knyttet til foreldrenes
arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg (SU) ved skolene. Det finnes flest erfaringer med
brukermedvirkning på systemnivå, der representanter for organisasjoner trekkes inn som deltakere i råd
og utvalg. Imidlertid er representasjonen ofte uten formell beslutningsmyndighet. I 1999 startet et
nasjonalt prosjekt for å vurdere samarbeidet hjem–skole. Rapporten fra prosjektet konkluderte slik:
”samarbeidet mellom hjem og skole bærer preg av mye informasjon og lite dialog, drøftinger og
medbestemmelse.” Årsaken til dette er at mange rektorer og lærere har problem med å slippe
foreldrene til i samarbeidet og at lærerens innstilling er helt avgjørende for hvordan samarbeidet blir.
(NOVA‐Rapport 13/02).
Hva er så langt gjort i Bærum kommune?
Bærum kommunes nåværende former for brukermedvirkning skal bidra til økt innflytelse for
enkeltpersoner i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon på individnivå ‐ og der
representanter for organisasjoner medvirker i utforming av tjenester og tiltak på systemnivå.
Bærum kommune har i løpet av de siste årene hatt fokus på å utvikle en brukerorientert tjenesteyting
og har bl.a. innført servicegarantier, kundevalgsmodell, gjennomført brukerundersøkelser og opprettet
ulike former for brukerråd. Særlig gjelder dette i forhold til omsorgs‐ og behandlingsrelaterte tilbud hvor
det å bedre kommunikasjonen mellom bruker og tjenesteprodusent har vært en høyt prioritert
målsetting.
Bærum kommune har en rekke brukerråd og utvalg som skal bidra til at behov for brukermedvirkning
ivaretas. Disse kan enten være kommunale politiske råd som for eksempel Eldreråd og Råd for
Funksjonshemmede eller råd opprettet for en bestemt virksomhet eller tjeneste. I tillegg finnes en rekke
interesseorganisasjoner som også har en sentral funksjon i forhold til brukermedvirkning.
De fleste tiltak for brukermedvirkning er informasjon og/eller konsultasjon der brukerundersøkelser,
allmøter og ulike former for brukersamtaler er de vanligste. I tillegg er brukerråd mye brukt, og denne
form for brukermedvirkning medfører en økt grad av innflytelse, men det er vanskelig å vurdere om
denne innflytelse innebærer noen reell medbestemmelse. Det er naturlig å anta at brukerråd i Bærum
kommune følger tradisjonen om at brukerråd har en rådgivende funksjon uten beslutningsrett.
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Tiltak som gir brukerne styrings‐ og beslutningsmyndighet er lite utviklet i Bærum kommune. Dette
samsvarer med den generelle situasjonen for brukermedvirkning som er etablert innenfor offentlig
sektor.
Selv om brukermedvirkning av enkelte oppleves som ressurskrevende, oppfattes brukermedvirkning av
de fleste som et helt nødvendig bidrag for å rette tjenesteytingen mest mulig inn mot de oppgaver som
skal løses. Tjenesteprodusentene opplever at brukermedvirkning fører til bedre tjenester og mer
fornøyde brukere. I tillegg medfører brukermedvirkning at organisasjonen er nødt til både å fokusere på
hva som produseres og hvordan tjenesteytingen utføres.
Noen forutsetninger for medvirkning
Når begrepet brukermedvirkning skal presiseres er det avgjørende å ta stilling til hva brukerne skal ha
innflytelse på. Brukermedvirkning blir sett på som et supplement til det representative demokratiet,
tanken er derfor at brukerne skal ha innflytelse på politikkens ”output”/resultat (Höök‐ 2000).
Brukermedvirkning er det moderne uttrykket for befolkningens mulighet til å påvirke utformingen av
offentlige tjenester (NOU 22, 2001 Fra bruker til borger). Forvaltningsloven av 1967 slår blant annet fast
at de som er berørt av offentlige beslutninger skal få uttale seg før beslutningen fattes. Høringsuttalelser
og deltakelse i offentlige utvalg, styrer eller råd er de mest brukte kanalene for berørte interesser (NOU
22, 2001 Fra bruker til borger).
Ved at brukernes erfaringer og kunnskaper overføres til beslutningstakerne, fungerer bruker‐
medvirkning som en kvalitetssikring for utforming av tjenester og tiltak.
Innflytelse og medvirkning er viktig i kommunens målsetting om bedre og mer effektive tjenester.
Derfor bør det arbeides med å utvikle mer systematisk og reell medvirkning som en naturlig del av
kommunens utviklingskultur.
Organisasjonskultur
Kommunal tjenesteproduksjon er noe preget/begrenset av sementerte ”ordninger”, som
rutiner/prosedyrer (rappporteringskrav), arbeidstidsordninger, medbestemmelsesordninger,
åpningstider og ulike former for kontrollmekanismer. Spørsmålet er om dette fremmer medvirkning og
effektiv tjenesteproduksjon.
Mangel på forpliktelse fra organisasjonen er en av de viktigste faktorene til at brukermedvirkning ikke
slår rot og preger kommunens tjenesteproduksjon. Dette gjelder hele organisasjonen; tjenesteytere
med direkte kontakt med brukerne, ledere og personell med indirekte brukerrelaterte oppgaver i
kommunen.
Det er nærliggende å anta at ansatte som ikke opplever å ha mulighet til å påvirke og/eller ha innflytelse
over egen arbeidssituasjon, har problemer med å ivareta brukernes behov for brukermedvirkning. Desto
større medbestemmelse de ansatte har, desto bedre ivaretar de brukermedvirkning.
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På individnivå forutsetter brukermedvirkning at fagpersoner har respekt for at det er brukeren selv som
skal ta ansvar for valg for egen livssituasjon. Det er brukeren som har kunnskap og innsikt i egne ønsker
og behov.
Tradisjonelt sett har den kommunale tjenesteytingen basert seg på antagelsen om at brukernes behov
kun kan løses av profesjonelle. Det at de ”profesjonelle” vet best, har skapt en kultur/situasjon der
brukerne ofte føler seg umyndiggjort og har liten mulighet til å påvirke sin egen livssituasjon. En
forutsetning for brukerinnflytelse er at kontrollen og makten profesjonen har hatt, gradvis overføres til
brukerne. Det krever erkjennelse fra de profesjonelle om at det er både riktig og viktig å involvere
brukerne i beslutningsprosessen.
I følge Barker & Peck (1987) er ”den profesjonelle holdning” et stort hinder for innføring av
brukerinnflytelse. For å utvikle en organisasjon som er basert på aktiv brukerinnflytelse, kreves det tiltak
for opplæring og en endring av holdninger hos personalet.
Brukernes ansvar
Å ensidig fokusere på brukermedvirkning som enten rettighetsbasert eller pliktbasert er lite
hensiktsmessig. Å tolke begrepet både som retter og plikter for brukerne og tjenesteyterne gir et mer
realistisk bilde på hvordan brukermedvirkning skal praktiseres.
Brukermedvirkning på systemnivå forutsetter at representantene for organisasjonene har kunnskap og
erfaring med det systemet som etterspør brukernes synspunkter. I dette ligger at de må kunne
representere flere enn en seg selv og ha evnen til å generalisere erfaringer og kvalitetskrav. I tillegg
medfører brukermedvirkning plikter og ansvar for brukerne hvor blant annet egeninnsats og
egenutvikling vektlegges.
Nye former for brukermedvirkning – handlingsrom
Tradisjonelt har de fleste former for medvirkning utgangspunkt i et behov for å forstå nåtiden og
fortiden i forhold til kommunens tjenesteproduksjon. Denne formen for medvirkning har i stor grad
vært basert på informasjon, kvantitative undersøkelser og ulike former for brukerråd. Overføring av
myndighet og reell innflytelse har det i mindre grad vært tilrettelagt for.
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Utvikling og etablering av nye tjenester
Work shops
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Rammene for medvirkning er i endring. Det er behov for å ta i bruk andre former for medvirkning der
målsettingen er en mer reell medvirkning og der kommunen og innbyggerne finner felles løsninger på
framtidige utfordringer.
Dialog som medvirkningsform har i løpet av de siste årene medført store endringer. Fra begynnelsen av
1980‐tallet kom brukernes behov og individuelle muligheter til å påvirke kommunens virksomhet og
tjenestetilbud i fokus. Trenden går nå i retning av helt nye arenaer og former for dialog der kommunen
møter innbyggere og samfunnsaktørene for å løse samfunnsutfordringer i fellesskap. Blant annet har
sosialt entreprenørskap og bruk av sosiale medier fått økt oppmerksomhet.
Kommunal tjenesteproduksjon baserer seg på innbyggernes behov. For å utvikle gode og effektive
løsninger er dialog med innbyggerne viktig. I Danmark har man etablert en utviklingsenhet – MindLab20,
på tvers av flere departementer.
MindLabs metoder er forankret i designtænkning, kvalitativ research og offentlig
forretningsudvikling og har til formål at bringe borgere og virksomheders
virkelighed ind i udviklingen af nye offentlige løsninger.
Dette kan kanskje kalles 2. generasjons brukermedvirkning. Det bygger i større grad på antropologiske
metoder. Gjennom observasjon og arbeidsgrupper deltar brukerne og innbyggerne sammen med
ansatte og ledere i kommunen og jobber med konkret problemløsning for utvikling av kommunens
tjenester.
I Norge har vi tradisjoner og regelverk som fremmer ulike former for brukerråd og samarbeidsutvalg. På
samme måte som med sosiale medier er det en utfordring å få disse til å bli noe mer en enveis kanal,
hvor kommunen informerer, og brukerne fremmer sine krav til tjenester.
For å øke brukermedvirkning på systemnivå kan det være hensiktsmessig å supplere eksisterende
former for medvirkning. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fokusgrupper, brukerevisjon, e‐
dialog, konferanser og brukerpaneler til begrensede temaer og/eller spørsmål som:
‐ analyse av resultater fra brukerundersøkelser
‐ innhold i kommunale planer som for eksempel handlingsplaner, kommuneplaner, meldinger
‐ utvikling og tilrettelegging av kommunens tjenester
20

http://www.mind-lab.dk/
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Brukermedvirkning gjennom innbyggerdialog
Innbyggerdialog benyttes mellom valg. Formålet med, og måten innbyggerdialog blir gjennomført på,
varierer mellom ulike land og ulike kommuner. Representerer innbyggerdialog en trussel mot det
representative demokratiet? Eller kan deltakende og representativt demokrati være komplementere
hverandre, hvor det representative demokratiet er bærebjelken og det deltakende demokrati et
supplement?
For å øke samsvaret mellom innbyggernes ønskede politikk og den politikken som faktisk blir utført, har
en rekke lokale myndigheter eksperimentert med nye, støttende tiltak til den representative modellen.
Målet er å øke innbyggernes innflytelse i politiske prosesser ved å opprettholde kommunikasjonen
mellom innbyggerne og deres politiske representanter underveis i valgperioden, og i noen tilfeller ved å
gi innbyggerne rett til medbestemmelse.
Listen over tiltak for innbyggerdialog er lang, og flere av tiltakene legger til rette for at meningene som
uttrykkes representerer populasjonen som helhet. Derfor må det ikke nødvendigvis være slik at bare de
ressurssterke innbyggerne blir lyttet til. Når innbyggerne føler at de f blir hørt og tatt hensyn til, er det
grunn til å tro at politiske beslutninger har større legitimitet i befolkningen.
Generelt skilles det mellom ulike typer deltakelse ut fra grad av involvering. Deltakertrappa (se Figur 54)
skiller for eksempel mellom deltakerordninger for informasjon, konsultasjon, dialog, innflytelse og
medbestemmelse (Arnstein, 1969).
Hvor i deltakertrappen man befinner seg er avhengig av forutsetninger og hensikt med tiltaket. Det
kreves ulike former for dialog avhengig av hva man ønsker å oppnå med dialogen.
Innbyggerdialog er i denne sammenhengen formaliserte tiltak startet av offentlige myndigheter for å
involvere innbyggerne i politiske beslutningsprosesser.
Aktuelle tiltak er:
Konsultasjon: hvor myndighetene spør innbyggerne om deres mening, for eksempel gjennom
undersøkelser eller høringer.
Konsultasjon kan gi politikerne et innblikk i hvordan innbyggerne tenker, noe som kan danne grunnlag
for videre politisk arbeid. Konsultasjonene fungerer, i motsetning til dialogene, som
enveiskommunikasjon fra innbyggere til myndigheter. Metoden omfatter:
‐
‐
‐
‐

meningsmålinger
folkemøter
offentlig høring
innbyggerpanel

Dialog: hvor innbyggere og myndigheter diskuterer politiske saker, for eksempel på folkemøter eller
brukerkonferanser.
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Under kategorien dialogbaserte tiltak hører ordninger hvor meninger og informasjon utveksles begge
veier mellom myndigheter og innbyggere til. Bedre beslutninger fattes om ulike synspunkter får
anledning til å brytes mot hverandre, slik at all relevant informasjon om konsekvenser av beslutningen
kommer frem før den vedtas. Metoden omfatter:
‐
‐
‐
‐
‐

meningsmålinger
innbyggerhøring og samfunnsseminar
borgerjury
demokraticafe
e‐dialog – samlebetegnelse for ulike tiltak der dialogen mellom kommunen og innbygger foregår
elektronisk på internett

Dagsordensetting: hvor innbyggere selv initierer diskusjon om bestemte saker, for eksempel gjennom
innbyggerinitiativer.
Til forskjell fra de andre deltakelsestypene, karakteriseres tiltakene under dagsordensetting av at det er
innbyggerne selv, og ikke myndighetene, som tar initiativet til å få en sak politisk behandlet.
Innbyggerinitiativ
Innbyggerinitiativet gir borgerne anledning til å få enkeltsaker opp på dagsorden i de lokale, folkevalgte
organene, uten å måtte gå veien om politikere (Christensen et al., 2010). Denne lovfestede ordningen
har vært virksom i Norge siden 2003, og åpner for at kommunestyret/fylkestinget plikter å ta stilling til
et forslag dersom minst to prosent (evt. 300/500 personer i henholdsvis kommunen eller fylket) av
innbyggerne skriver under på initiativet. Forslagene må falle inn under de lokale myndighetenes
ansvarsområde, og kan ikke allerede ha vært behandlet av myndighetene i nyere tid. Initiativtakere er
både organisasjoner og enkeltpersoner. Temaene kan spenne fra vern av bygninger og områder, til
samferdsel, kommunale tjenester og mer. Evaluering viser at ordningen er lite brukt.
Medstyring: hvor innbyggerne får mulighet til direkte å påvirke myndighetenes beslutninger, for
eksempel i ungdomsråd eller ved såkalt deltakende budsjettering.
Medstyring skiller seg fra andre typer tiltak ved at de gir deltakerne en direkte innflytelse på politiske
beslutninger. Tiltakene er ofte løpende, i motsetning til flesteparten av andre typer tiltak som gjerne er
engangsforeteelser.
Medstyrende budsjettering
Medstyrende budsjettering inviterer innbyggerne til direkte å påvirke lokale Budsjettprioriteringer.
Tiltaket har sitt utspring fra Porto Alegre i Brasil, men har fått økt internasjonal oppmerksomhet siden
oppstarten i 1989. Den fungerer nå som modell for lokale myndigheter i en rekke land.
Ordningen har ført til økt involvering i politiske prosesser. Samtidig er tiltaket ressurskrevende, og
folkevalgte lokalpolitikere vil måtte delegere deler av sin makt til andre. For at tiltaket skal fungere vil
det kreve helhjertet oppslutning hos både innbyggere og folkevalgte(Smith, 2005).

106

Sammendrag utfordringer og handlingsrom
Rammene for medvirkning er i endring. I den sammenhengen er det aktuelt å drøfte om medvirkning
kan være et virkemiddel som ”åpner opp” for at befolkningen i større grad gis muligheten til å bidra til
utvikling samt finne løsninger på framtidige utfordringer.
Tradisjonelt er medvirkning i stor grad basert på et forbruker og/eller demokratiseringsperspektiv hvor
medvirkning ofte gir en begrenset grad av innflytelse.
Hvis man ønsker å bruke medvirkning i et effektiviserings og økonomiperspektiv, forutsetter det at man
tar i bruk andre former for medvirkning, samt at bruker/innbygger gis mulighet for en mer reell
innflytelse.
En slik tilrettelegging utfordrer de konstitusjonelle rammene og beslutningsprosessene. Dette gjør det
nødvendig å drøfte i hvilken grad medvirkning skal tillegges reell ”makt” og innflytelse.
Mulige veivalg for bruk av medvirkning som del av en utviklingskultur:
1. Fra forståelse av nåtid til utvikling i fremtiden
De fleste former for medvirkning tar utgangspunkt i et behov for å forstå og evaluere kommunens
tjenesteyting. Denne formen for medvirkning er i stor grad basert på informasjon, kvantitative
undersøkelser og ulike former for brukerråd.
Legges det til rette for å involvere bruker/innbygger som en part i en kommunal utviklingskultur, krever
dette innføring av nye former og rammer for medvirkning. Hensikten kan være å flytte fokus fra å
konstatere hva som allerede er gjort, til involvering for å løse framtidige utfordringer.
2. Fra enveis kommunikasjon til dialog
De fleste av dagens tiltak for medvirkning dreier seg om en eller annen form for innhenting av
informasjon. Slik medvirkning er i stor grad basert på ulike kvantitative undersøkelser som for eksempel
brukerundersøkelser. Målsettingen er å få tilbakemelding på i hvilken grad en bruker er fornøyd med
kommunens tjenester. Dette er primært medvirkning ut i fra et forbrukerperspektiv. Utviklingsverdien
av denne type informasjon kan være begrenset.
For å utvikle gode og effektive løsninger i forhold til kommunens utfordringer, vil dialog med med
bruker/innbygger være en viktig ressurs som kan bidra med mer konstruktive innspill og kunnskap. Det
bør derfor vurderes om dialog med bruker/innbygger i større grad bør inngå som en ressurs i
kommunens utviklingsarbeid.
3. Fra deltagelse til reell medvirkning
Tradisjonelt har medvirkning i liten grad vært tilrettelagt for overføring av myndighet og reell innflytelse.
For å nyttiggjøre innbyggernes erfaringer og kompetanse på en mer konstruktiv måte, er det nødvendig
å vurdere nytten av aktivt å involvere bruker/innbygger i beslutningsprosesser, og kommunens
utviklingsarbeid.
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Deltagelse fra bruker/innbygger i et effektiviserings‐ og økonomiperspektiv, forutsetter at rammene for
deltagelse og innflytelse endres. Det påvirker de tradisjonelle rammene for beslutningsprosesser og
medvirkning.
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Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter – linker til andre relevante dokumenter/statistikk

Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet
Folkehelseprofil for Bærum kommune
Inntekt og helse ‐ faktaark med helsestatistikk, Folkehelseinstituttet
Kommunedelplan 2 for Fornebu tar for seg grønnstrukturen og tilhørende bomiljøveileder stiller
krav til størrelse på uteområdene for å sikre sammenhengende grønnstruktur.
Kommunens temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011‐2014
Orientering om kartlegging av støy i Bærum kommune og Osloregionen og handlingsplan mot støy
politisk sak i Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk 6.12.12)
Samleside artikler om eldres helse – Folkehelseinstituttet
Sosial ulikhet i helse – Folkehelseinstituttet
Sosial ulikhet i helse – Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank.
http://khs.fhi.no/webview/
Støy ‐ Helsedirektoratet.no
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Vedlegg 1: Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter – definisjoner av sentrale begreper
Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeidet: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte
påvirker helsen.
Helse: verdens helseorganisasjon definerer helse som ”ikke bare frihet fra sykdom og svakhet, men
fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære”. En slik helsedefinisjon er utopisk, og bidrar til å
sykeliggjøre de fleste i befolkningen. Peter F. Hjort opererte blant annet i rapporten Enda bedre Bærum
fra 1996 med en annen helsedefinisjon:
”Helse er et overskudd i forhold til hverdagens krav.”
En slik definisjon tar høyde for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser eller diagnoser likevel
fungerer i hverdagen og er fornøyd med helsen sin.
Helsefremmende arbeid: styrke de positive helseressursene som hjelper oss til å mestre sykdom,
problemer, motgang og følger av alderdom.
Forebyggene arbeid/forebyggende helsearbeid: arbeid for å hindre forekomsten og utviklingen av
sykdom, skader og funksjonshemminger og å minske konsekvensene når de først har oppstått. Arbeidet
overfor risikogrupper og de som allerede har et helseproblem foregår innenfor helsevesenet, som
forebyggende helsearbeid, mens det primærforebyggende arbeidet ut mot befolkningen i hovedsak
foregår i andre sektorer.
Fattigdom: kan forstås som absolutt fattigdom; mangel på økonomiske ressurser til å dekke
grunnleggende behov, eller som relativ fattigdom; når inntekt og levekår ligger betydelig lavere enn
andre i samfunnet. I Norge brukes vanligvis OECDs skala for å beregne hvor mange som har lavere
inntekt enn halvparten av medianinntekten (den midterste) inntekten i befolkningen.
Sosial kapital: ressurser som er tilgjengelig for folk gjennom deltagelse i sosiale nettverk. Sosial kapital
kan beskrives som samlebegrep for flere ressurser: sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, tillit,
trygghet, deltagelse i det sivile samfunn og medborgerskap.
Sosial ulikhet i helse: systematiske forskjeller i helsetilstand og påvirkningsfaktorer som følger sosiale og
økonomiske faktorer, særlig utdanning og inntekt.
Levekår: ressurser og rammebetingelser som gir mulighet til å delta og realisere seg selv på ulike
områder. Hva som defineres som gode levekår vil variere over tid og på tvers av nasjoner og kulturer,
men det har utviklet seg en enighet i nordisk levekårsforskning om noen komponenter som er med å
definere den enkeltes levekår:
‐
‐
‐
‐
‐

helse og tilgang på medisinsk behandling
sysselsetting og arbeidsvilkår
økonomiske ressurser og forbruksvilkår
kompetanse og utdanningsmuligheter
familie og sosiale relasjoner
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‐
‐
‐
‐

boligforhold og tilgang på tjenester i nærmiljøet
rekreasjon og kultur
sikkerhet for liv og eiendom
politiske ressurser og demokratiske rettigheter

Ulikheter på disse områdene kan også være utslag av aktive verdivalg som nettopp gir det gode liv for
den enkelte. For mange vil andre kriterier enn best mulig jobbsikkerhet og høy inntekt påvirke valg av
utdanning og arbeid. Å velge bort stort hus, dyr bil og høyt forbruk kan være et bevisst ønske om en
mindre materialistisk livsstil.

114

Kommuneplanen
2013-2030
Samfunnsdelen med
arealstrategi

BÆRUM KOMMUNE

INNHOLD
1.

INNLEDNING........................................................................................................................... 3

2.

OM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ................................................................................. 4

3.

UTVIKLINGSKOMMUNEN ........................................................................................................ 6

4.

FOLKEHELSE............................................................................................................................ 7

5.

BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR ......................................................................................... 8

6.

AREALSTRATEGIER .................................................................................................................. 9

6.1.

MODELLER FOR FREMTIDIG AREALUTVIKLING I BÆRUM ...................................................... 10

2

1. Innledning
Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan. Planen har en tidshorisont frem til 2030.
I dette dokumentet presenterer vi kommuneplanens samfunnsdel inkludert arealstrategi.
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder langsiktige mål, og strategier for å nå disse. De tiltakene vi
skal gjennomføre i tråd med strategiene, innarbeider vi i kommunens årlige handlingsprogram.
Etter en høringsperiode skal de folkevalgte organene behandle kommuneplanens samfunnsdel og
sluttbehandles i kommunestyret.
Plan- og bygningsloven sier at: ”Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.” Vedtatt
planstrategi og planprogram innebærer at vi belyser noen få temaer i kommuneplanens samfunnsdel.
Øvrige temaer, bl.a. kommunens tjenester legges det langsiktige/strategiske planer for i meldinger eller
kommunedelplaner. Disse er vist i planoversikten i planstrategien.
Gjennom planstrategi og planprogram er det vedtatt at samfunnsdelen ved denne rulleringen skal ha
følgende temaer:
•
•
•
•

Befolkningsvekst, boligpolitikk og fortetningspotensialet langs kollektivtraseer.
Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter
Kommunal utviklingskultur
Barn og unges oppvekstvilkår (sammen for barn og unge)

I planen har vi erstattet ”Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter” med ”Folkehelse”. Prosessen med
utarbeidelse av utfordringsdokumentet, viste at det er naturlig å formulere mål og strategier for
folkehelse. Enkelte områder knyttet til nærmiljøkvaliteter vil naturlig høre hjemme i arealstrategiene og
arealplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel inkluderer arealstrategi, som er noen prinsipper for arealbruk. Vi skal
utarbeide arealdelen etter at samfunnsdelen med arealstrategi er vedtatt. Med utgangspunkt i
arealstrategien skal vi i arealdelen konkretisere disponeringen av arealer som ivaretar behov/hensyn for
å følge opp samfunnsdelen, kommunedelplaner og kommunens øvrige strategiske meldinger. Konkrete
arealdisponeringer vil vi ikke ta stilling til før arbeidet med kommuneplanens arealdel starter.
Utfordringsdokumentet er en samling av utredninger som er bestilt i planprogrammet. Dokumentet
inneholder en del fakta, noen vurderinger og en del spørsmål. Utfordringsdokumentet gir omfattende
bakgrunnsinformasjon og er et vedlegg til planen.
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2. Om kommuneplanens samfunnsdel
Bærum kommune vokser. Med 117.000 innbyggere er Bærum Norges 5. største kommune.
Innbyggertallet har steget med 19.000 de siste 17 år, og prognosene viser at innbyggertallet kan øke
med ytterligere 28.000 de kommende 17 årene.
Innbyggertall historisk og prognose
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Selv om alle prognoser viser sterk vekst, er det ikke gitt at det blir slik. Veksten er i sterk grad
innvandrerdrevet. Både nasjonale og internasjonale forhold kan endre dette bildet. Bare for 10 år siden
hadde vi nedgang i befolkningen fra ett år til et annet, og under kommuneplanarbeidet i 1990 ba
regionale myndigheter Bærum gjøre tiltak for å bremse boligveksten. Figuren under viser at historisk
årlig vekst har variert mye. Prognosen viser på en annen side en jevn utvikling, noe som antakelig er
usannsynlig med utgangspunkt i historisk befolkningsutvikling.
Årlig prosentvis befolkingsvekst
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I innbyggertall er Bærum den nest største kommunen i Oslo-regionen. Mye tyder på at innbyggertallet i
absolutte tall i Bærum vil vokse mer enn i noen annen kommune i Oslo-regionen, med unntak av Oslo.
Innenfor byggesonen er det i Bærum cirka 0,7 boenheter pr. dekar. Til sammenligning er det i Oslo cirka
2,1 boliger pr. dekar i byggesonen. Tilsvarende tall for Lørenskog, Skedsmo og Oppegård er hhv ca 1,0,
0,7 og 0,7 boliger pr. dekar i byggesonen.
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Bærum er viktig i regional sammenheng. I 2013 feirer Sandvika 10-årsjubileum som by. Sandvika er en
ung by, med store utviklingsmuligheter. Innbyggertallet i Bærum vil fortsatt vokse og det blir stadig
viktigere å styre hvor veksten skal komme. Miljømessig, både globalt og lokalt, er det viktig at nye
boliger i hovedsak etableres i nærheten av kollektivknutepunkter. Å håndtere vekst i
kollektivknutepunkter forutsetter høy tetthet/utnyttelse av arealer nært (noen) kollektivknutepunkter.
Samtidig kan vi skjerme store deler av byggesonen for ytterligere fortetting. Dette er vist i
Arealstrategien.
Bærum er en god kommune å bo i. Flere undersøkelser viser dette. Også målt med levekårsindikatorer
kommer Bærum godt ut. Et godt gjennomsnitt hjelper lite for de som har det vanskelig. Kommunen skal
legge til rette for gode levekår, både ved at det er lett å gjøre gode valg, men også ved å ha en aktiv rolle
overfor utsatte grupper og enkeltindivider. Mål og strategier for å sikre gode levekår er vist i temaet
Folkehelse.
Barn og unges oppvekstsvilkår har vært et satsingsområde siden forrige kommuneplan. Denne satsingen
viderefører vi i denne kommuneplanen.
Bærum kommune har mange/store ressurser. Omlegging av inntektssystemet har gitt kommunen
mindre økonomisk handlingsrom. Samtidig er Bærum som samfunn mer ressurssterkt enn noensinne.
For å utvikle Bærum som samfunn og kommunens tjenester, må vi bli flinkere til å ta i bruk samfunnets
ressurser. Det er dette temaet Utviklingskommunen handler om.
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3. Utviklingskommunen
Vi har
gode kommunale tjenester i Bærum, og Bærum er en god kommune å bo i. Skal det fortsette sånn, må
kommunen være i stadig utvikling. Kommunen må møte fremtidens behov på en aktiv måte. De viktigste
ressursene for kommunal utvikling er kommunens innbyggere, tjenestemottakere og ansatte. Disse
ressursene må kommunen bli flinkere til å benytte i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid.

Vi vil
prioritere utviklings- og innovasjonsarbeid

Vi skal
•

hvert år løfte frem ett større, langsiktig innovasjons- eller utviklingsprosjekt

•

gi rom for å prøve ut nye modeller eller konsepter for å nå fastsatte mål (fasthet på mål, frihet til
handling)

•

ta i bruk nye metoder for medvirkning slik at vi drar nytte av kompetanse og erfaringer fra
innbyggere, næringsliv, brukere og medarbeidere i utviklingen av kommunen og kommunens
tjenester

•

styrke familieomsorgen ved god veiledning og fleksible avlastende tjenester til de som yter
omfattende omsorgstjenester til familiemedlemmer

•

gjennomføre mindre, kontrollerte forsøk der frivillige erstatter hele eller deler av kommunale
tjenester/oppgaver
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4. Folkehelse
Vi har
god folkehelse i Bærum. De faktorene som påvirker folkehelsen er gjennomgående positive. Globalt og
nasjonalt er nye folkesykdommer på fremmarsj. Blant disse er fedme, diabetes og psykiske lidelser. De
faktorene som fremmer helse og beskytter mot helseproblemer er sterke i Bærum, men innbyggerne er
ikke ”vaksinert”. Vi har innbyggere med vesentlig dårligere levekår enn gjennomsnittet i Bærum, selv om
gjennomsnittet er bra. Det er viktig å bedre levekårene til de svakest stilte.
Helsen påvirkes i stor grad av bakenforliggende levekårsforhold som den enkelte selv ikke har valgt.
Samtidig henger levekår, helse og helseadferd sammen. Hver enkelt har ansvaret for sin egen helse og
adferd som påvirker helsen. Det er viktig å bedre levekårene til utsatte grupper.

Vi vil
legge til rette for gode levekår for alle

Vi skal
•

hvert 4. år dokumentere en positiv utvikling på utvalgte folkehelseindikatorer

•

legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til fysisk aktivitet hos tenåringer og
innbyggere over 70 år

•

gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager

•

medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser
på boligmarkedet

•

redusere støyproblemene

Når data som dokumenterer ulikheter i folkehelse og levekår foreligger, vil vi følge opp kommuneplanen
med en kort melding. I denne vil vi presentere statistikk som synliggjør forskjeller internt i Bærum og en
status for utvalgte folkehelseindikatorer, slik at vi kan måle utviklingen og danne grunnlag for å målrette
tiltak.
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5. Barn og unges oppvekstvilkår
Vi har
gode oppvekstvilkår for de fleste barn og unge i Bærum, men det er også en del som faller utenfor og
sliter med problemer av ulik art.
Kommuneplanen 2006-2012 hadde ”Barn og unges oppvekstvilkår” som ett satsingsområde. Kommunen
har også et systematisk forebyggende arbeid gjennom ”Sammen for barn og unge”. Vi viderefører ”Barn
og unges oppvekstvilkår” som tema i kommuneplanen.

Vi vil
sikre alle barn en god oppvekst

Vi skal
•

satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre

•

handle raskt når vi er bekymret for barn og unges livssituasjon, og sørge for rask hjelp til å
mestre egne liv (tidlig innsats)

•

sikre at alle barn og unge får et godt tilrettelagt opplæringstilbud (bedre læring)

I løpet av 2014 vil vi legge frem en egen melding/tiltaksplan som følger opp kommuneplanen og
”Sammen for barn og unge”.
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6. Arealstrategier
Vi har
en periode med stor befolkningsvekst i Bærum. Veksten skaper utfordringer for kommunen, både
økonomisk gjennom behov for investeringer i sosial og teknisk infrastruktur, og fysisk gjennom press på
arealer, økt trafikk og trengsel. En situasjon med vedvarende høy vekst krever gode fysiske løsninger slik
at kvaliteten på våre omgivelser ikke forringes og viktige verdier går tapt. Samtidig vil veksten også
representere en mulighet for å etablere nye kvaliteter og verdier som kan øke livskvaliteten for
innbyggerne i kommunen.
Strategisk arealplanlegging er ett av kommunens viktigste virkemidler for å påvirke og styre veksttakten,
og for å utvikle og bevare viktige kvaliteter og verdier. Hensikten med en arealstrategi er å drøfte ulike
veivalg for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv, og å fastlegge overordnede prinsipper
for denne utviklingen.
Arealstrategiene skal vise hvordan ulike vekstutfordringer kan løses i Bærum. I høringsutkastet foreslår
vi noen prinsipper, og vi presenterer tre ulike modeller for langsiktig arealutvikling. Perspektivet for
modellene er satt til 2050, hvilket er 20 år lenger enn kommuneplanperioden. Dette er gjort av hensyn
til den langsiktighet som bør ligge til grunn ved utvikling av fysiske strukturer, som for eksempel
infrastrukturanlegg og eventuelle nye utbyggingsretninger.
Kun cirka 30 prosent av boligbyggingen de siste ti årene har funnet sted innenfor de
hovedutbyggingsretningene som er vedtatt i gjeldende kommuneplan. I enkeltsaker har kommunen hatt
en mer liberal praksis på tross av et uttalt ønske om å begrense fortettingen utenfor
hovedutbyggingsområdene. Kommuneplanen har generelle rekkefølgebestemmelser for krav til
kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur. Disse bestemmelsene brukes i liten grad som grunnlag for å
styre utbyggingen i enkeltsaker.

Vi vil
styre boligbyggingen mot høyere fortetting i utvalgte områder og mindre fortetting i resten av
kommunen

Vi skal
• legge til rette for tett boligbygging i utvalgte kollektivknutepunkter
•

begrense boligbygging utenfor en radius på 500 meter fra tog-/metrostasjon

•

kreve reguleringsplan før boligbygging

•

aktivt bruke rekkefølgebestemmelser for å begrense boligbygging i områder med begrenset
kapasitet på infrastruktur (særlig vei og skole) og stimulere til boligbygging der vi har kapasitet

•

ha en tydelig og differensiert senterstruktur og en sammenhengende grønnstruktur
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6.1.

Modeller for fremtidig arealutvikling i Bærum

I utfordringsdokumentet presenterer og vurderer vi tre modeller for langsiktig arealutvikling i Bærum.
Modellene skal bidra til å tydeliggjøre forskjellige prinsipper for hvordan vi kan håndtere ulike
vekstbaner for boliger og arbeidsplasser i Bærum, i et perspektiv frem mot 2050.
Modellene er tenkt lagt til grunn for en faglig og politisk drøfting av de viktigste konsekvensene og
forutsetningene for gjennomføring av utbyggingen. Etter drøfting og bearbeiding vil en eller flere av
modellene danne grunnlag for et forslag til en arealstrategi.
Modellene skal først og fremst være et grunnlag for en diskusjon om prinsipper for en langsiktig
arealutvikling i kommunen, ikke en diskusjon om konkrete arealer. Samtidig er det vanskelig å utforme
modellene kun som abstrakte diagrammer. En viss konkretisering er nødvendig for å føre en diskusjon
om reelle valgmuligheter. Vi understreker at modellene ikke viser behovene og løsningene for sosial
infrastruktur og grønnstruktur som følger av utbyggingen.
I det følgende vurderer vi modellene opp mot forslaget til arealstrategi.

Modell 1: videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi
Figur 1: videreføring av gjeldende kommuneplan og arealstrategi

Vurdering av modellen
Modell 1 er basert på gjennomføring av hovedtrekkene i gjeldende kommuneplan og arealstrategi.
Strategiske utbyggingsområder for boliger er Fornebu, aksen Sandvika-Vøyenenga, Fossum og Avtjerna.
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Strategiske utbyggingsområder for næring er Lysaker/Fornebu, E18-korridoren, Sandvika, Rud, aksen
Vøyenenga- Skui samt Grini. Senterutvikling inkludert detaljhandel skal skje innenfor eksisterende
senterområder. Vi skal begrense fortetting utenfor strategiske utbyggingsområder. Modell 1 baseres på
transportløsninger vist i gjeldende kommuneplan, samt ny E18.
Modell 1 håndterer i hovedsak de ulike vekstalternativene for boligbygging som er lagt til grunn i
utfordringsdokumentet (300, 600, 900 boliger pr år), men forutsetter utbygging av Avtjerna etter 2030
ved middels eller høy takt i boligbyggingen. Utbygging av Avtjerna forutsetter omfattende investeringer i
ny teknisk og sosial infrastruktur, i tillegg til selve boligbyggingen. En forutsetning om baneløsning
(Ringeriksbanen el tilsv.) er et vesentlig usikkerhetsmoment.
Modellen har et begrenset utbyggingspotensial uten Avtjerna. Dersom det viser seg vanskelig å
gjennomføre utbygging på Avtjerna, vil det på sikt være nødvendig å finne andre strategiske
utbyggingsområder enn de som er vist i modellen.
Flere av modellens forutsetninger om baneforlengelser, blant annet forlengelse av Østeråsbanen til
Bekkestua og ny bane mellom Rykkinn og Bærums Verk, virker urealistiske. Dette fordi modellen i
mindre grad viser fortetting i eksisterende eller planlagte stasjonsområder.
Vurdert opp mot forslaget til arealstrategi er modellen utfordrende fordi den i stor grad bygger opp om
boligbygging ved fremtidige stasjoner og banenett, samtidig som de fleste eksisterende stasjonsnære
områdene ikke fortettes. Unntaket er utbyggingen i Sandvika som vi baserer på dagens baneløsning.
Videre kan det bli utfordrende å betjene Avtjerna kollektivt, selv med baneløsning, da store deler av
utbyggingsområdet vil ligge lenger enn 500 m fra en stasjon. En effektiv betjening av området vil
sannsynligvis kreve flere stasjoner.
Store deler av Bærum har i dag begrenset kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur. Skolekapasiteten
er særlig anstrengt. Modell 1 er i tråd med arealstrategien ved at den er restriktiv til utbygging i områder
med kapasitetsutfordringer, særlig i østre Bærum. En konsekvens av modellen vil imidlertid være
behovet for økt infrastrukturkapasitet i de strategiske utbyggingsområdene. Dette gjelder alle
modellene.
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Modell 2: Utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder
Figur 2: utvikling av sentre, knutepunkter og stasjonsnære områder

Vurdering av modellen
Modell 2 er basert på viktige elementer i gjeldende kommuneplan og arealstrategi, supplert med flere
nye strategiske utbyggingsområder. Utbygging av Avtjerna forskyves til etter 2050. Strategiske
utbyggingsområder for boliger er Fornebu, aksen Sandvika-Vøyenenga, Fossum, samt utvalgte områder
langs banenettet. Fortetting utenfor strategiske utbyggingsområder skal begrenses. Strategiske
utbyggingsområder for næring er som i modell 1. Modell 2 baseres på en differensiert senterstruktur, og
antall sentre er utvidet sammenlignet med modell 1. Transportløsninger vist i modell 2 er noe redusert
sammenlignet med modell 1 og mer tilpasset arealutviklingen.
Modell 2 gir et forholdsvis stort utbyggingspotensial i byggesonen uten Avtjerna, men krever generelt
høy tetthet i strategiske utbyggingsområder. Kun ved vekstalternativ ”høy” (900 boliger/år) regner vi
med et behov for å bygge ut Avtjerna, sannsynligvis etter 2040. Modellen inneholder en rekke uavklarte
arealkonflikter knyttet til omdisponering og fortetting i områder med eksisterende bebyggelse og i LNF/grøntområder.
I grove trekk vurderer vi modell 2 å være i tråd med forslaget til arealstrategi, ved at den i stor grad
bygger opp om boligbygging ved eksisterende stasjonsnære områder. Samtidig er den restriktiv i øvrige
deler av byggesonen. Unntaket er utbygging på Fossum, som i modellen ikke forutsetter baneløsning.
Modell 2 inneholder også en differensiert senterstruktur som er koblet mot de strategiske
utbyggingsområdene. Dette er i tråd med forslaget til arealstrategi.
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Modell 2 forutsetter utbygging i områder med begrenset kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur,
som vei og skole. Det vil være behov for økt infrastrukturkapasitet i de strategiske utbyggingsområdene.

Modell 3: Byutvikling i noen få områder
Figur 3: Byutvikling i noen få områder

Vurdering av modellen
Modell 3 baseres på at utbyggingen som skal dekke behovet frem mot 2050 i hovedsak legges til noen få
utvalgte områder i kommunen. Sandvika og Fossum er vist som aktuelle områder, og vi forutsetter en
vesentlig større utbygging innenfor disse områdene enn i modell 1 og 2. Utbygging av Fornebu
forutsettes som i modell 1 og 2. Utbygging av Avtjerna forskyves til etter 2050. Vi skal begrense
fortetting utenfor de strategiske utbyggingsområdene. Modell 3 baseres, som modell 2, på en
differensiert senterstruktur og et økt antall sentre sammenlignet med modell 1. Transportløsninger er
som i modell 2, men tilpasset arealutviklingen ved at Østeråsbanen er forlenget til Fossum fremfor til
Hosle.
Strategiske utbyggingsområder for næring er endret noe ved at Grini næringspark er vist som
boligområde. Næringsparken på Rud er omdannet til et arbeidsplassintensivt område med basis i ny
bane Kolsås-Sandvika. Disse endringene er for så vidt modelluavhengige og viser en bredde i
mulighetene.
Modell 3 gir et stort utbyggingspotensial i byggesonen uten Avtjerna, men krever generelt høy tetthet i
strategiske utbyggingsområder. Vi antar at modellen vil tåle vekstalternativ ”høy” (900 boliger/år) uten
behov for utbygging av Avtjerna før 2050. Modellen inneholder en rekke uavklarte arealkonflikter,
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spesielt knyttet til omdisponering av LNF-områder, samt i noen grad konflikter knyttet til eksisterende
bebyggelse.
I grove trekk vurderer vi modell 3 til å være delvis i tråd med forslaget til arealstrategi, ved at den støtter
opp om boligbygging ved eksisterende stasjonsnære områder i Sandvika-området (Sandvika,
Slependen). I tillegg forutsettes baneløsning ved utbygging av Fossum. På den annen side er modellen
restriktiv i øvrige deler av byggesonen, også i områder som er stasjonsnære, slik at eksempelvis
Kolsåsbanens potensial ikke utnyttes fullt ut.
Modell 3 inneholder også en differensiert senterstruktur som er koblet mot de strategiske
utbyggingsområdene. Dette er i tråd med forslaget til arealstrategi.
Modellen er restriktiv til utbygging i store deler av byggesonen der det også er begrenset kapasitet på
teknisk og sosial infrastruktur, som vei og skole. Det vil være behov for vesentlig økt kapasitet, særlig på
sosial infrastruktur, i de strategiske utbyggingsområdene. Manglende veikapasitet kan være en særlig
utfordring ved en stor utbygging på Fossum.
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HØRINGSUTKAST TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL MED
AREALSTRATEGI

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN:
Ved behandling av planstrategien 31.10.12, sak 57/12, vedtok kommunestyret at
kommuneplanen skal rulleres i sin helhet. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret
30.01.13, sak 09/13.
Rådmannens forslag til høringsutkast for samfunnsdelen med arealstrategi, legges med
dette frem.
Samfunnsdelen omfatter temaene
• Utviklingskommunen
• Folkehelse
• Barn og unges oppvekstvilkår
I tillegg er forslag til arealstrategi inkludert i samfunnsdelen. Temaet ”Kommunal
utviklingskultur” er foreslått endret til ”Utviklingskommunen” og temaet
”Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter” er foreslått endret til ”Folkehelse”. Selv om
noen begreper er endret, mener rådmannen forslaget til plan er i tråd med vedtatt
planprogram.
Planen er kortfattet og legger vekt på langsiktige mål (vi vil), og prioriterte strategier for å
nå disse (vi skal). Rådmannen har forsøkt å lage formuleringer som er langsiktige, men
allikevel så konkrete at det er mulig å måle utvikling i forhold til mål og strategier.
Kommuneplanen vil følges opp med tiltak gjennom kommunens handlingsprogram.
Et utfordringsdokument er utarbeidet. Dokumentet er en samling av de utredninger som er
bestilt i planprogrammet. Utfordringsdokumentet gir omfattende bakgrunnsinformasjon og
er et vedlegg til planen.

Arealdelen utarbeides når samfunnsdel med arealstrategi er vedtatt. Behandling av konkret
arealbruk og eventuelle endringer av arealbruk vil først skje i forbindelse med arealdelen.
Arealstrategien i dokumentet viser alternative modeller for dekning av langsiktig
boligbehov. Det tas ikke stilling til veksttakt i høringsutkastet.
Etter 6 ukers høringsperiode, skal samfunnsdel med arealstrategi behandles av
sektorutvalgene, formannskapet og kommunestyret.
Planforslag sendes til uttalelse til statlige, regionale og kommunale myndigheter, og andre
offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. I
tillegg vil rådmannen foreslå å bruke Bæringen, kommunens internett og media for å
orientere om arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. Der bidrag fra befolkningen er
ønskelig, vil det legges vekt på å skape interesse og arenaer for å kunne gi innspill.

Forslag til vedtak:
Utkast til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi sendes på høring.

Hans Kr. Lingsom
Arthur Wøhni
Vedlegg:

Samfunnsdelen med arealstrategi
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Sak 21/13

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 22/13

Bydelsdirektøren orienterer om inntrykk fra studietur for besøk av
demensprosjekt ”Weesp” i Nederland
Bydelsdirektøren orienterte om studietur til Nederland med hensikt å bli kjent med
et banebrytende prosjekt som er satt i gang rettet mot demens. Turen ble finansiert
av internasjonalt kontor i Rådhuset.

Sak 23/13

Helsedirektoratets kampanje om demens – visning av film og orientering av
Turi W. Ljungqvist
Ljungqvist leste opp et personlig og engasjerende innlegg hun holdt på
Helsedirektoratets konferanse om demens. Filmsnutten er også tilgjengelig fra
Helsedirektoratets nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/tasamtalen-om-demens.aspx

Sak 24/13

Sykehjemsetaten
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Frogner seniorråd
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Slemdalsveien 3b

Seniorrådets leder
Hans Høegh Henrichsen
Telefon 22 46 84 66
Mobil 41 41 37 70
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Sak 25/13

Tilsynsrapport fra Majorstutunet 1.3.13 – svar fra SYE
Saken utsettes til neste møte.

Sak 26/13

Rapport i forbindelse med brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og
brukermøte i tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Saken utsettes til neste møte.

Sak 27/13

Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten – årsmelding
Saken utsettes til neste møte.

Sak 28/13

Orientering fra møtet med Det sentrale eldreråd 12. mars
Saken utsettes til neste møte.
Eventuelt
En eventuell utsettelse av neste møte ble diskutert på grunn av mulige forsinkelser
med postdistribusjon grunnet helligdager. Møtet ble besluttet holdt 21. mai som
tidligere oppsatt, men uten utsendelse av sakspapirer per post. Saksliste sendes da
bare på e-post, og sakspapirer omdeles i møtet.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Brynhild Vestad
sekretær

Nordre Aker eldreråd
Frogner seniorråd
Vestre Aker eldreråd
Ullern eldreråd

TJENER SYKEHJEMSETATEN SITT FORMÅL?
Dagens situasjon viser at forholdene ved Oslos sykehjem lider under store svakheter, der
de store taperne først og fremst er våre pleietrengende eldre, ‐ men i betydelig grad
også alle de av våre politikere som i forkant av valg etter valg, lover sine velgere
”en eldreomsorg som skinner”.
Da Sykehjemsetaten i sin tid ble opprettet, var det med to formål: en bedret økonomi for
eldreomsorgen gjennom fordelene ved stordrift, og å jevne ut kvalitetsforskjellene mellom de
forskjellige sykehjem i Oslo. Tidligere var sykehjemmene drevet av de enkelte bydeler i store
trekk med godt resultat, selv om et par bydeler hadde problemer med den økonomiske styring. Da
nyordningen i sin tid ble lagt ut på høring mellom bydelene, stemte 11 av 15 bydeler mot
opprettelsen av etaten.
Hva har så resultatene vist?
Når det gjelder økonomien, ble prisen pr. sykehjemsplass øket med ca. 10 % ved etatens opprettelse
(gj.snittlig i Frogner bydel i 2006 kr.514 000) ut fra omkostningene forbundet med selve opprettelsen og
oppstarten av driften. Samtidig ble kjøkkener og vaskeriene ved de enkelte sykehjem besluttet nedlagt.
Kjøkkenene ble erstattet med leveranser av mat til samtlige fra et sentralkjøkken og sykehjemmene fikk
innkjøpt nytt utstyr for oppvarming av maten.
I stor grad er vaskeriene erstattet med kontrakt med et sentralvaskeri i Lillehammer. Dette yter en
service av varierende kvalitet, mange problemer med forsvunnet, skadet eller ødelagt tøy, slik at mange
av pasientene er henvist til sine pårørende for vask av kostbare plagg eller plagg som ikke er
krympefrie.
Frem til i dag har prisen pr. sykehjemsplass fortsatt å stige, og har hatt en økning på bortimot 40 % i
forhold til prisen for en somatisk plass ved etatens opprettelse i 2007. Prisen ligger nå på ca.761 800 kr.
årlig, dvs. en døgnpris på nærmere 2 000 kr. (for inneværende år er prisen blitt subsidiert, slik at effektiv
pris for bydelene er kr. 633 000). Til sammenligning er dette om lag det dobbelte av helpensjonsprisen
på et førsteklasses spa-hotell som Finnskogtoppen eller av helpensjonspris på et luksushotell på fjellet.
Et inntrykk av kostnadsforholdene får man også ved å se på vedlagte prisliste fra et luksus sykehjem ved
Paris. Her ligger altså døgnprisen på omtrent halvparten av hva en plass koster i Oslo. Samtidig må det
tas i betraktning at i prisen for en plass i det franske sykehjem også inkluderer avskrivning av bygget og
kostnadene ved et effektivt vedlikehold. Et inntrykk av kvalitetsnivået får man ved f.eks. å se på den
vedlagte lunsj- og middagsmeny der også vin ad libitum er inkludert.
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Sykehjemsetaten er i dag et byråkrati med 47 ansatte i administrasjonen, noe som tilsvarer omtrent det
samme antall som var beskjeftiget med sykehjemmene i den tiden da disse var drevet av bydelene. Altså
er det heller ikke her noen «stordriftseffekt», særlig ikke når man ser på personalkostnadene og det
forhold at det i dag er mer fjernstyring av tjenestene til sykehjemmene.
På et tidlig stadium ble det besluttet en nedbemanning ved de av byens sykehjem som var best drevet.
De ansatte som derved ble frigjort, ble så fordelt til de kvalitetsmessig svakeste sykehjemmene. Den
«utjevning» som ble oppnådd, var naturlig nok en senkning av kvalitetsnivået hos de best drevne
institusjonene, uten at dette syntes å ha bedret forholdene ved de svakeste i særlig grad.
Dagens situasjon viser at forholdene ved Oslos sykehjem lider under store svakheter, der de store
taperne først og fremst er våre pleietrengende eldre. Men i betydelig grad rammer kritikken også alle de
av våre politikere, som i forkant av valg etter valg, lover sine velgere «en eldreomsorg som skinner».
Et av dagens største problemer er en alvorlig underbemanning av sykehjemmene. Dette har medført at
de enkelte ansatte har fått flere arbeidsoppgaver, større ansvar og opplever økende stress og press i
arbeidssituasjonen og en følelse av utilstrekkelighet. Når arbeidet samtidig er fysisk anstrengende, er
sykefraværet høyt, og de ansatte sliter. På denne bakgrunn må man se de dessverre altfor mange tilfeller
som har kommet frem i media om uverdig behandling av pasientene, da ikke minst gjennom det TVprogram som ble initiert av sykepleiernes eget fagforbund.
I tillegg til den generelle underbemanning kommer så en utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft. Dette er
et alvorlig problem som Sykehjemsetaten utvilsomt må være fullt klar over. Det må her stilles et
spørsmål om i hvilken grad Etaten har et engasjement i forhold til de institusjoner den har ansvaret for,
eller om det bare er økonomien og de politiske føringer på dette område som dominerer. Det siste synes
å gi seg ekstreme utslag som ved at når vikarer må innkalles, så kutter man ned på antall timer for
vikaren i forhold til den ansattes normale arbeidstid, og sparer slik noen få timers arbeidstid, en
innsparing som selvsagt ikke letter arbeidsbyrden for kollegene.
Denne henvendelsen tar opp alvorlige systemfeil, som det også er politikernes plikt og ansvar å rette
opp. Det store flertall av de sykehjemsansatte er engasjerte, ansvarsbevisste, yrkesstolte og dyktige.
Men det er ikke til å unngå at mye negativ medieomtale, i tillegg til en under tiden fysisk og psykisk
tung arbeidssituasjon, får en del til å søke seg vekk, samtidig som det skapes problemer for
rekrutteringen til yrket. Vi vet at behovet for arbeidskraft i eldreomsorgen vil fortsette å øke i takt med
en akselererende økning i vår eldre befolkning. Det må stilles et stort spørsmålstegn ved hvordan, eller
kanskje heller om i det hele tatt, våre myndigheter planlegger for å møte de krav som vi alle kan se
ligger foran oss.
TV-programmet fra Lilleborg sykehjem som nylig ble vist, ga et grelt bilde av underbemanningen
(tilfellet der synes ikke å skille seg vesentlig fra andre sykehjem), ikke bare av situasjonen der, men
også av hvordan ansvarsforholdene virker. I stedet for straks å gripe fatt i saken, var reaksjonen fra
Eldrebyråden overfor TV-teamet bare å peke på ledelsen i Sykehjemsetaten. Denne pekte i sin tur bare
videre på sykehjemmets ledelse. Men det er i Rådhuset at sykehjemmenes budsjett og rammebetingelser
fastlegges. Det kan stilles et alvorlig spørsmål ved om kontakten mellom byråd, sykehjemsetat og
sykehjem fungerer, slik man kan forvente. Eller er dette er dette også et spill for galleriet?
Underbemanningen gir seg utslag på mange områder. En ny pasient som nylig ankom en ettermiddag på
et av Oslos sykehjem, ble vist inn i et nakent rom, med uoppredd seng. Da pårørende noen dager senere
igjen kom på besøk, satt vedkommende i sengen – i sin egen avføring, mens en pyjamas full av avføring
lå sammenrullet ved foten av sengen.
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Samhandlingsreformen har skapt nye problemer for vår eldreomsorg. Eldre pasienter som behandles på
sykehus, blir i stor utstrekning videresendt til sykehjem etter å være erklært utskrivningsklare, under
tiden på uklart grunnlag. Sykehjemmene mangler imidlertid tilstrekkelig medisinsk kompetanse og om
så pasienten får tilbakefall, er veien tilbake til sykehuset kort – det samme sykehus, eller et helt annet,
og derfra kanskje til et nytt sykehjem. Dette skaper en vanskelig psykisk situasjon for pasienten, og
bidrar lett til en ytterligere svekkelse av helsesituasjonen. En av landets ledende geriatrikere har
gjentatte ganger advart sterkt mot følgene av hva han kaller «ping-pong»-behandling av syke og
hjelpetrengende pasienter.
Legetilsynet ved sykehjemmene er av varierende kvalitet og kvantitet. Et fåtall synes å ha et fast, aktivt
legetilsyn, med tilstrekkelig utstyrt legekontor, som gjør det mulig å diagnostisere pasienter og
igangsette adekvat behandling på stedet. I altfor mange tilfeller synes legetilstedeværelsen å være svak
og da gripes det til den letteste løsning, som er å sende pasienten på sykehus, og vi får «ping-pong»trafikk. Ved å utstyre sykehjemmenes legekontor tilstrekkelig og samtidig sikre styrket tilstedeværelse
av lege, ville utvilsomt et stort antall sykehusinnleggelser kunne overflødiggjøres og sykehuskøene
generelt kunne reduseres tilsvarende.
I et stort oppslått intervju i lokalavisen «Ditt Oslo» den 7. mars uttaler Eldrebyråden i forbindelse med
Byrådets seniormelding som er under utarbeidelse, at man vil «at eldre skal betale mer og at terskelen
for sykehjemsplass blir høyere». Videre sies det at «ifølge meldingen skal det færre inn på alders- og
sykehjem. De skal bo lengre hjemme, klare seg selv i større grad, bli mer aktive i samfunnet og oftere
tilrettelegge og betale for sin egen alderdom». Dette strider mot kommunehelseloven som klart sier at
enhver som medisinsk er erklært å ha behov for plass på sykehjem, også har et krav på slik plass. Hvor
er «verdighetsgarantien» som de fleste partiene på Stortinget har vedtatt som en fanesak i eldreomsorgen?
En betydelig del av de pasienter som legges inn på sykehjem, lider av demens i forskjellige former og
stadier. En statistikk som kommunelegen har lagt frem, viser at 70 - 80 % av alle pasienter på
sykehjemmene lider av demens, men den samme statistikk peker på at bare 10 % av pasientene legges
inn på «skjermet avdeling». Det synes å tyde på at det her er økonomiske og ikke medisinske hensyn
som teller. Så lenge pasienten ikke er utagerende eller farlig, ansees åpenbart en somatisk avdeling som
tilstrekkelig. Uansett får disse pasienter ikke den omsorg de har krav på.
TV-programmet som ble vist nylig om behandlingen av den profilerte legen Ole Fyrand på et av våre
sykehjem, ga et skremmende bilde av den medisinering som ikke bare holdt pasienten i ro, men
samtidig også raskt reduserte hans livskvalitet. Det er dessverre god grunn til å gå ut fra altfor mange
demente pasienter er utsatt for det samme, men som mangler de samme sterke og årvåkne pårørende.
Maten ved Oslos sykehjem synes gjennomgående å være et alvorlig problem. Gang på gang har pressen
tatt tak i problemet. Senest tok VG saken opp den 17. november i et stort oppslag med tittel «GRUER
SEG TIL MATEN». En undersøkelse utført av InFact, konkluderer med at «nordmenn flest gruer seg til
maten hvis de skulle havne på sykehjem». På spørsmål fra VG om kvaliteten på maten uttalte en
sykehjemsbeboer i Oslo: «Den er dårlig, samme hva det er, så smaker det akkurat det samme». Det er
bare én rett som får ros – «grøten».
Dette samstemmer godt med erfaringene som bydelenes tilsynsutvalg gjør. Generelt har klager over
maten gått igjen fra pasientene (ved siden av at oppholdet er kjedsommelig og innholdsløst), mens
personalet på sin side peker på en annen svakhet som vi kjenner igjen, underbemanningen.
I alle sammenhenger fremheves det viktigheten av at eldre mennesker i særlig grad må sikres
næringsrik, sund og god ernæring som et sentralt element i livskvaliteten. Her har det utvilsomt kommet
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inn et lyspunkt etter at Oslo Bystyre under budsjettbehandlingen for 2013, etter kraftig påtrykk fra ett av
partiene i bystyret, vedtok å øke sykehjemmenes forpleiningsgodtgjørelse til 100 kr/døgn, i stedet for
som foreslått av byrådet, å redusere kostøret fra 65 til 55 kr/døgn. Den gjennomførte økning synes
allerede, etter kort tid, å ha ført til en merkbart voksende tilfredshet blant pasientene.
I de eldreråd/seniorråd som står bak denne henvendelsen, har det vært oppe til diskusjon forholdene ved
sykehjemmene generelt. Rådene mener at tiden nå er inne for en dyptgående gjennomgang og
evaluering av Sykehjemsetatens drift av byens sykehjem. Det tenkes på administrasjon, økonomi,
bemanning, forpleining, pleiekvalitet, medisinsk kompetanse. Samtidig er det utvilsomt at også den
totale omsorgen for våre eldre, både nå og i årene fremover, bør være gjenstand for en grundig
evaluering slik at det kan gjøres et opplegg for fremtidens omsorg i tråd med de løfter som gjennom
årene er gitt av våre politikere og i den ånd som ligger bak partienes «Verdighetsgaranti», bl.a. ved at
det legges frem planer for hvordan det raskt økende behov for flere «varme hender» effektivt kan sikres.
Vi vil uttrykke forhåpning om at den bebudede «Seniormelding» fra Oslo Kommune vil reflektere dette,
selv om en dessverre, ut fra tidligere erfaringer, har heller bange anelser.
Oslo. 23. april 2013.

Vestre Aker Eldreråd

Ullern Eldreråd

Frogner Seniorråd

Nordre Aker Eldreråd
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Tilstede:

Rudolph Brynn (A), Trond Tvedt (FND), (NHF), Unni Brodin FFO,
Erika Birke (FFO), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten
SAFO, Berit Schjefstad (FFO)

Forfall:

Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen (NHF)

Møtegrupp E: Råd for funksjonshemmede
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje
Møtetid: 22. april 2013 kl. 16:00
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen

Åpen halvtime.
Ingen fremmøtte
17/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent
18/13 Aktuelle saker fra BU-kartet:
BU sak 117/13
Parkveien 21 – 23- søknad om rammetillatelse.
Forslag til vedtak:
Til BUs vedtak tilføyes: BU forutsetter universell utforming av alle publikumsarealer.
BU sak 118/13
Universitetsgaten 7- 9 –Tullinkvartalet.
Rådet viser til tidligere vedtak. Universell utforming må ivaretas i publikumsrettede
arealer inne og ute.
BU sak 119/13
Riksvei 162 ring 1 Filipstad – Nationaltheatret.
Fremkommelighet for bevegelseshemmede og eldre må ivaretas.
BU sak 120/13
Bogstadveien 60 – søknad om bruksendring.
Forslag til vedtak vedrørende rampe:
Det må vurderes å sikre trinnfri adkomst på annen måte enn ved bred rampe, gjennom for
eksempel asfaltering i høyde.
Hovedløsning skal være universelt utformet for å sikre likeverdig tilgang. Rådet er
tilgjengelig for praktisk rådgiving.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

C:\Documents and Settings\bfr106965\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\OLK26D\Møtereferat april 2013.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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19/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på:
Odd Skogsletten refererte fra møte for alle representanter for brukerråd i
Handicapforbundet region Oslo. Det oppfordres til samarbeid på tvers av bydelene om
byomfattende saker.
Det er ønskelig med bedre tilbakemeldinger til bydelsrådene fra det sentrale rådet.
Han informerte også om at Osloforum i regi av Handicapforbundet er åpent for alle.
Rudolph Brynn refererte fra ”tilgjengelighetsdagene” i Stockholm i regi av Funka Nu, med
temaet universelt utformet IKT-løsninger.
Rudolph Brynn informerte fra kontaktforum for universelt utforming på transportområdet i
Samferdselsdepartementet der Nasjonal transportplan ble presentert. Den kommer til
behandling i Stortinget 18. juni. Det er anledning til å melde seg på høringsmøte innen
onsdag.
20/13 Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede:
1. Rudolph Brynn informerte om at han er pekt ut til å sitte i en av tre grupper som skal
revidere Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming av IKT. Det er tre
grupper, for transport, bygninger og IKT og Brynn deltar i gruppen for universell
utforming av bygninger.
2. Bydel Vestre Aker har utarbeidet en lokal handlingsplan for universell utforming i
bydelen. Dette er et meget godt dokument som omfatter nøyaktig kartlegging av bydelen
og bedømmer tilgjengeligheten. Handlingsplanen kan leses på http://www.bydel-vestreaker.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20vestre%20aker%20(BVA)/Internett%20(BVA
)/Dokumenter/Plandokumenter/Lokal%20handlingsplan%20Universell%20utforming%20
BVA%202010-2013.pdf.
Rudolph Brynn vil utarbeide sak til BU, med forslag om utarbeidelse av tilsvarende plan
for Bydel Frogner.
3. Det er gjennomført en undersøkelse av organisasjonen Unge Funksjonshemmede om
funksjonshemmede ungdoms deltakelse i råd og utvalg som er nedslående, det er meget få
medlemmer av rådene for funksjonshemmede som har medlemmer under 26 år gamle.
Ungdomsorganisasjonene må inviteres inn.
4. Tilgjengelighet i forbindelse med sametings- og stortingsvalget.

21/13 Vedtak om ratifisering av FN Konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Konvensjonen er ratifisert etter regjeringsvedtak.
22/13 Revisjon av regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025.
Rapporten fra revisjonen av handlingsplanen finnes her:
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Universellutforming/evaluering_handlingsplan_un
iversell_utforming.pdf.
Eventuelt:
1. Kjøring til demenssenteret i Oscar.
Kostnadene kan ekskludere noen fra tilbudet.
Rådet ser med bekymring på at prisøkningen på egenandelen i TT-ordningen også
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rammer eldre. Rådet oppfordrer Seniorrådet til å ta opp saken.
2. Konsekvenser av oppgradering av Bogstadveien.
Rådet ser med bekymring på mangelfull informasjon og skilting i forbindelse med
omlegging av trikken.

Rudolph Brynn
Leder

Oslo kommune
Bydel Frogner
Ungdomsrådet

MØTEREFERAT

Tilstede:

Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Tina Athari (1 time), Frithjof
Bugge (vara), Katarina Frostmann Eisenstein (vara), Haider Qureshi (vara),
Faduma Mohamud (vara), Oscar Andreas Norden (vara), Helene
Spilde(sekretær)

Forfall

Martinius Enzell Tangen, Sigurd Svensen, Joachim pacheco-Lie,, Nicholas
Bertheau Solem (vara),

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR
Møtested:

Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18

Møtetid:

16.00-18.00

Referent.:

Helene Spilde

Telefon:

22 44 56 48

Neste møte: 22.05.13
Møte i Ungdomsrådet – 13.05.2013
Sak : 23/13 : Godkjenning av innkalling og referat
Kommentar til referat : Nicholas Bertheau Solem var tilstede
Innkalling og referat godkjent
Sak : 24/13 : Oppdatering fra råd og utvalg
Sentralt Ungdoms Råd ( SUR)
‐ En representant for arbeidsutvalget i SUR er valgt til å følge opp Bydel Frogner.
‐ Jobber med UBM temaer
‐ SUR arangerer arbeidsgruppemøter i ungorg sine lokaler : Åpent for alle ungdom.

Helsestasjon :
‐ Helsestasjonen har tatt i bruk flere av forslagene til ungdomsrådet om promotering bla og
diskuterer løsninger for å få inn flere mannlige ansatte/studenter i praksis i helsetjenesten.

UNGDOMSRÅDET
Ungdomstjensten Bydel Frogner
Besøksadresse:
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo

Postadresse:
Postboks 2774 Solli
0201 Oslo

Telefon: 22 13 54 01
Telefaks: 23 42 49 01

Bankkonto: 13150100032
Org. nr. 874 778 702
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Bydelsutvalget :
‐ Invitasjon til åpen halvtime.
Ungdomsrådet har mottatt skriftlig invitasjon til å uttale seg om bla hvilke enkeltsaker ungdom
er opptatt av og innspill til samarbeid med politikere i åpen halvtime fra HUSK.
2‐4 representanter stiller.
‐ Street‐basket binger:
Det er ønskelig å få informasjon og følge saken om street‐basket binger.
Sak : 25/13 : Søknader og rapporter
Det er ingen nye rapporter.
Søknad 2/13 er mangelfull og bes sendes på nytt.
Sak : 26/13 : Retningslinjer for bruk av 1,5 mill for Bydel Frogner
Det er vedtatt endringer i retningslinjer for søknader og invilgninger av ”1,5 mill til hva du vil”:
1. Utdeling : kun 4 ganger i året.
2. Max grense : 12.000,‐
3. Ungdom må involveres i søkeprosessen : alene eller med voksen
4. Elevråd kan søke midler
5. Klagemulighet ved avslag på søknad: re‐evaluering ved forespørsel om tilleggsinformasjon

Sak : 27/13 : Andre inntekskilder
Saken utsatt til neste møte da representant med forslag om sak ikke var tilstede.
Sak : 28/13 : Årshjul
Det foreslås å reise på arbeidstur for ungdomsrådet over en helg i august.
Dina jobber med forslag og søknad om dekking av utgifter
Sak : 29/13 : Eventuelt
Det foreslås tiltak for å jobbe mer med promotering av ungdomsrådet
Gjennom å henge opp plakater, oppdatering av facebook ol
Samt å nvitere til åpen halvtime i ungdomsrådets møtetid

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 117/13
Mibu-sak 66/13
Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

PARKVEIEN 21 – 23, GNR 214, BNR 258
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE
UTTALELSE

Plan- og bygningsetaten har oversendt ovenstående rammesøknad om tillatelse til ombygging av
forretningslokaler og oppgradering av uteoppholdsarealer i Parkveien 21 – 23 til uttalelse. Tiltaket
medfører en større dispensasjon fra regulert formål – bolig.
Rammesøknaden er utarbeidet av Kile Stokholm Arkitektur AS på vegne av tiltakshaver KS
Treogtyve.
Planområdet er regulert til Byggeområde for boliger, S – 2255, med utnyttelse U=1,0 – 1,5.
Eksisterende bebyggelse i Parkveien 21/23 ligger mellom Grønnegata og Parkveien og henvender
seg til begge gatene, boliganlegg med leiligheter i 7 plan mot Grønnegata og 2 sokkelplan med
næringsarealer mot Parkveien. Det opplyses at begge sokkeletasjene mot Parkveien er godkjent
for næringsvirksomhet, og for de ulike serveringer, forretninger og tjenester som i dag driver
virksomhet i de to nedre plan. Disse to plan opplyses å være bygget for næringsformål.
Tiltakshaver ønsker å videreutvikle og oppgradere eiendommens næringslokaler med tilknyttet
utomhusareal som ligger til Parkveien.
Søker opplyser at søknaden omfatter innbygging av nåværende svalgang med ny fasade, nytt
inngangsparti med heis og oppgradering av utomhusområdet mot Parkveien, samt endret
ut/innkjøring til Parkveien.
Søker opplyser videre at tiltaket er nabovarslet uten at det er kommet merknader fra naboer eller
gjenboere.
Parkveien 21/23 inngår sammen med nabobyggene 17 og 19 i en tilbaketrukket nyere husrekke fra
slutten av 70-tallet som alle har kontakt til både Grønnegata og Parkveien, og med 14 – 15 meters
avstand mellom fasade og fortau langs Parkveien. Arealet mellom bygning og fortau er disponert
til parkering, adkomst til butikker, ramper, og noe beplantning. Tiltakshaver ønsker å legge opp til
en forbedret adkomst- og fasadeløsning sammen med en oppgradering av utomhusarealene.
Forslaget vil medføre bedre tilgjengelighet til forretningsarealene. Det opplyses at eksisterende
trær vil inngå i den nye utomhusplanen.
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Eksisterende bygning har i dag en utnyttelse på 2,7. Dette overskrider U-grad i gjeldende
regulering (U= 1,0 – 1,5). Når svalgangen innlemmes i bruksarealet øker dette med svalgangens
areal (67 m2), i tillegg foreslås det etablert en inngang til ny heis på 3 m2, og overskridelsen vil
dermed øke noe (til U=2,74). Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelsesgrad 1,0
– 1,5 for utvidelse av eksisterende bruksareal.
Tiltakshaver planlegger for å erstatte nåværende bruk av øvre plan (kafé, frisør, møbelforretning,
butikk) men en bruker av hele planet. Dette kan være dagligvare eller annen salgsvirksomhet. Det
er ikke søkt om bruksendring av arealene.
Det har vært dialog med Plan- og bygningsetaten om ulike løsninger for ønsket oppgradering av
eiendommen. I den forbindelse er det avholdt forhåndskonferanse, hvor det bland annet ble drøftet
muligheten for konvertering av deler av eksisterende parkeringsareal til annen bruk. Dette inngår
ikke som en del av søknaden. Tiltakshaver opplyser at man foreslår en moderat løsning som er
omforent med gårdssameiet.
Uttalelse vedrørende rammesøknad for Parkveien 21 - 23, saksnummer 201300462, sendes
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler
espen.hofsvang@pbe.oslo.kommune.no før 30.04.13. Saksbehandler er orientert om at
vedtak kan oversendes først etter bydelsutvalgets møte 30.04.2013.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har rammesøknad for ombygging av forretningslokaler og oppgradering av
uteoppholdsarealer i Parkveien 21/23, gnr 214, bnr 258 til uttalelse. Tiltaket medfører en større
dispensasjon fra gjeldende regulering.
Bydelsutvalget mener at omsøkt forslag til oppgradering av forretningsareal og utomhusanlegg i
Parkveien 21/23 vil bidra positivt til nærmiljøet i området og går inn for søknaden.
Bydelsutvalget merker seg at nåværende løsning med tjenester/forretninger i øvre plan ønskes
erstattet med en leietaker for hele planet og antar at det i tilfelle blir søkt om bruksendring for
denne endring.
Bydelsutvalget er noe betenkt over den økte trafikkbelastning som varelevering til en større butikk
vil være, og går ut fra at dette blir vurdert i forbindelse med rammesøknaden.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU 118/13
Mibu-sak 67/13

Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

UNIVERSITETSGATA 7-9 M FL (TULLINKVARTALET) SENTRUM
PLANSKISSE TIL PROSJEKTAVKLARING
DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING

Rambøll Norge med bidrag fra MAD arkitekter AS har på vegne av forslagsstiller Entra Eiendom
AS utarbeidet planskisse til prosjektavklaring for Universitetsgata 7 – 9 m fl (Tullinkvartalet).
Søker ber om bydelens forhåndsuttalelser til planskissen.
Planområdet avgrenses av Frederiks gate i vest, St. Olavs gate i nord, Universitetsgata og
Pilestredet i øst samt Kristian Augusts gate i sør.
Planområdet på ca 16 da er omfattet av flere gjeldende reguleringsplaner. Største delen av området
er regulert til Byggeområde for boliger, forretning og kontor (S – 2255, U= 1,5 – 2,5). St. Olavs
gate 26 er regulert til Byggeområde for kontor, forretning, bevertning, hotell og allmennyttig
formål (undervisning) (S – 4074) med tillatt byggehøyde 8 etasjer, og Pilestredet 25,
Universitetsgata 7 og 9 er regulert til forretninger og kontor (Bebyggelsesplan med disp, sak
391/83).
I foreliggende skisse er planområdet foreslått regulert til:
Bebyggelse og anlegg:
 Hotell/overnatting
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Undervisning/offentlig eller privat
tjenesteyting/næringsbebyggelse/forretning
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål: Forsamlingslokale/offentlig eller privat
tjenesteyting/næringsbebyggelse/forretning
Hensynssoner
 Bevaring kulturmiljø
Planskissen består av kart, bestemmelser, planbeskrivelse, fakta-ark, notat: Landskap og siktlinjer
– fotomontasjer av planskisseforslag Tullinkvartalet og rapport: Kulturminneverdier på byområde- og bygningsnivå, NIKU. Dokumentene er tilgjengelige på
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http://www.entra.no/tullinkvartalet. Konsekvensutredning og risiko/sårbarhetsanalyse vil foreligge
når planskissen sendes plan- og bygningsetaten.
Forslagsstiller ønsker gjennom forslaget til ny bruk av området å legge til rette for en bedre
organisering og utnyttelse av eiendommene i Tullinkvartalet. Dagens regulering gir en lav
utnyttelse av tomteareal og forslagsstiller ønsker en høyere utnyttelse for å kunne utvikle og
vitalisere området. Målet er å huse deler av universitetet i Oslo som p.t. har lokaler på 6-7 steder i
området, samlokalisert med flere undervisnings- og kunnskapsbedrifter. En intensjon i prosjektet
er også at kvartalet skal åpne en gangforbindelse mellom Tullinløkka og Pilestredet.
Prosjektet er redusert i forhold til planinitiativet, hvor plangrepet var å etablere en
bygningsstruktur som forholdt seg til den historiske gesimslinjen og med bevaring av den
klassiske kvartalsstrukturen mot gateløpene. Planinitiativet hadde forslag om to høyhus inne i
kvartalet med en høyde på totalt 77 – 85 meter (hhv 22 og 25 etasjer).
Det er utarbeidet 3 alternative utbyggingsmodeller, kalt Kompakt-, Tårn- og Portalmodellen.
Kompaktmodellen gir et kubisk volum med stor fasade mot Tullinløkka. Tårnmodellen gir
gesimslinje omtrent som eksisterende samt to tårn trukket inn i kvartalet. Bebyggelsen i modell
Portal er trukket opp fra gateplan og gir en åpen 1. etasje med fri adkomst mellom Tullinløkka og
indre del av planområdet samt en kompakt høyere bebyggelse i gårdsrommet. Tiltakshaver har
konkludert med at man ønsker en kombinasjon av modellene Kompakt og Portal.
I konsekvensutredningen som vil foreligge når planforslaget innsendes til Plan- og bygningsetaten
skal det utredes 3 alternativer som sammenlignes med 0-alternativet (dagens situasjon). Alternativ
1 er forslagsstillers foretrukne alternativ med høyest utnyttelse og en bebyggelse som går over
gesimshøyden 42 meter (ca 14 etasjer).
Alternativ 2 har lavere utnyttelse og maks gesimshøyde 42 m inne i kvartalet, samt fokus på gode
romlige passasjer gjennom kvartalet.
Alternativ 3a og 3b viser bevaring av Alfheimkomplekset i kombinasjon med henholdsvis
alternativ 1 og 2.
Planområdet inneholder bygningsmasse fra ca 1840 – 1990 med diverse virksomheter som
kulturformål, kirke, skolevirksomhet, hotell, serveringsvirksomhet og en rekke ulike forretninger.
NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, har i en oppdragsrapport foretatt vurdering av
eksisterende bebyggelse samt de ulike planalternativene sett i forhold til bevaringsverdier.
Utdrag fra NIKUs sammenfatning: Det er skissert 3 alternative utbyggingsforslag som på ulik
måte griper inn i kvartalets og områdets kulturhistoriske kontekst. Tullinkvartalet består av en
sammensatt bebyggelse fra ulike epoker fra byveksten på 1850-tallet og fram til i dag og
representerer på den måten en stor tidsdybde samt at enkeltobjekter i kvartalet har stor
kulturhistorisk verdi. Alfheimkomplekset i Pilestredet 27/St. Olavs gate 22 samt Kristian Augusts
gate 11 og 21 utgjør de viktigste enkeltobjektene som også har stor kulturhistorisk verdi i bybildet.
NIKU mener at også Kristian Augusts gate 23 (Norsk Arbeidsgiverforenings tidligere kontor) har
stor betydning i bybildet. Av de foreslåtte planalternativene anbefaler NIKU alternativ 3 (a og b)
som bevarer Alfheimkomplekset og Kristian Augusts gate 11, med alternativ 3b som det
foretrukne.
I forslagsmaterialet inngår en rekke fotomontasjer av skisseforslaget. Av materialet fremgår det at
utbyggingen vil få stor påvirkning på nærmiljøet, og at man vil kunne se bebyggelsen fra 7. juni
plassen, Tullins gate, Slottsbakken, Johanne Dybwads plass, samt fra stor høyde (f eks
Ekebergrestauranten). Aller mest påvirker den foreslåtte utbyggingen nærmiljøet i Kristian
Augusts gate hvor ny bebyggelse over inntrukket parti oppfattes som tung.
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Planforslaget skal konsekvensutredes.
Forhåndsuttalelse til planskissen sendes til saksbehandler i Rambøll
hanne.mo.oestgren@ramboll.no samt til postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 23.04.2013.
Saksbehandler er orientert om at uttalelse fra bydelen kan oversendes først etter
bydelsutvalgets møte 30.04.2013.

Utrykt vedlegg:

Forslagsstillers planbeskrivelse etter punkt 3 – eksisterende forhold
NIKU oppdragsrapport 40/2013, Tullinkvartalet. Kulturminneverdier på byområde- og bygningsnivå
Landskap og siktlinjer. Fotomontasjer av planskisseforslag - Tullinkvartalet

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har planskisse for Universitetsgata 7 – 9 m. fl. (Tullinkvartalet) til
forhåndsuttalelse.
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse for samme eiendom, sak 44/12, 28.02.2012, (vedlagt).
Bydelsutvalget mener alternativ 3b bør ligge til grunn for utvikling av planforslaget.
Bydelsutvalget viser til fotomontasjene av nærvirkning i Kristian Augusts gate og ber om at
bygningsvolum i etasjene over den historiske gesimslinjen trekkes lenger inn i kvartalet.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner
68

BU 119/13
Mibu-sak 68/13

Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

RV 162 RING 1 FILIPSTAD – NATIONALTHEATRET
VARSEL OM OPPSTART AVARBEID MED
DETALJREGULERINGSPLAN

Statens vegvesen varsler om oppstart av detaljregulering for Ring 1 – Munkedamsveien,
Ruseløkkveien og Håkon VII’s gate, med følgende innhold:
 Midtstilt kollektivfelt og midtstilte holdeplasser fra rundkjøringen ved Filipstad til Håkon
VII’s gate, se vedlagt kart.
 Sidestilt kollektivfelt og holdeplasser nordøst for Haakon VII’s gate fram til/fra
Nationaltheatret. Her er Ring 1 delt i gatene Haakon VII’s gate, Ruseløkkveien og
Munkedamsveien, se kart.
 Kjøreveg
 Sykkelveg
 Fortau
 Varelevering
Ruseløkkveien vest for Haakon VII’s gate er med i varslet for å få helhetsbildet for varelevering i
området.
Planleggingen er basert på anbefalingene i forprosjektrapporten ”Ring 1 –
Kollektivframkommelighet”, som ligger på http://www.vegveseen.no/Vegprosjekter
Innspill til planarbeidet for Rv 162 Ring 1 Filipstad - Nasjonaltheatret, saksnummer
2012/066435, sendes Statens vegvesen på mailadresse firmapostost@vegvesen.no merket
2012/066435, samt til postmottak@pbe.oslo.kommune.no før 15.05.2013.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rv 162, Ring 1,
parsell Filipstad – Nationaltheatret til uttalelse.
Bydelsutvalget registrerer at den varslede parsellen av Ring 1 er en av de mest sentrale delene av
veinettet i Oslo, med stor trafikk av fotgjengere, syklister og kollektiv trafikk. Avvikling av denne
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trafikken i en byggeperiode stiller høye krav til god planlegging og krever at det tas hensyn til de
behov som de ulike trafikkgruppene har.
Bydelsutvalget merker seg også at parsellen er omgitt av arealer med store utbyggingsprosjekter,
noe som bør vurderes i planfasen.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU 120/13
Mibu-sak 69/13

Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

BOGSTADVEIEN 60, GNR 215, BNR 36
SØKNAD OM BRUKSENDRING

På vegne av tiltakshaver Bico Bygg og innredning AS ber søker ARCHFOSS om bydelens
uttalelse til bruksendring for 140 m2 i 1. etasje i Bogstadveien 60.
Eiendommen er regulert til bolig med forretninger i 1. etasje S – 2255, samt formål vei (fortau).
Det søkes dispensasjon fra formål vei for oppføring av HC-rampe.
Tidligere klesbutikk i samme lokale har opphørt. Lokalet ønskes brukt til servering, og det søkes
derfor om bruksendring til dette formålet.
Arealet planlegges lyd- og brannisolert mot boliger ovenfor. Ventilasjonsanlegg utformes ihht
gjeldende krav. Det planlegges nødvendige personalarealer, utvendig rampe, innvendig
løfteplattform og HC-toalett. Tidligere hjørneinngang til lokalet reetableres.
Prosjektet er nabovarslet 14.03.2013. Det er innkommet en klage som er besvart ved henvisning til
leietakers webadresse. Klager, Sameiet Bogstadveien 58 tar opp at området har god dekning av
serveringssteder av ulik karakter og er bekymret for økt forsøpling, røykelukt og støy. Sameiet går
imot foreslåtte fasadeendringer og utvendige benker og bord samt fraråder sterkt en bruksendring
og ombygging til det omsøkte formålet.
Byantikvaren mener en adkomstløsning med rampe fra en side kan aksepteres. Bymiljøetaten har
uttalt seg og finner at rampe ikke kan godkjennes som foreslått da gjenværende fortau bli for
trangt (mindre enn 2 meter).
Uttalelse vedrørende rammesøknad for Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36, sendes
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til ansvarlig søker fandler@online.no .

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har rammesøknad for bruksendring og ombygging av forretningslokaler i
Bogstadveien 60, gnr 215, bnr 36 til uttalelse.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2013\April\Sak.120. bogstadveien 60.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

2

Bydelsutvalget går inn for omsøkt forslag til bruksendring og ombygging av 140 m2 i
Bogstadveien 60, forutsatt at adkomstforholdet kan løses på en måte som tilfredsstiller krav fra
både Byantikvaren og Bymiljøetaten.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 121/13
Mibu-sak 70/13
Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

SCHIVES GATE
FORSLAG OM FARTSHUMP

Bymiljøetaten orienterer om at det i forbindelse med sak om nye fartshumper på skoleveier i 2013
foreslås en hump i Schives gate. Humpen vil bli dimensjonert for gjeldende fartsgrense som er 30
km/t.
Humpen ble foreslått av beboere i området ved Schives gate/Briskebyveien for å redusere
fartsnivået og ivareta trafikksikkerheten på en viktig skolevei til Uranienborg skole samt gangvei
til barnehagene Hegdehaugen, Hamna og Fridheim. Bydelsutvalget fattet i sak 180/12, 12.06.12
vedtak om å støtte søknaden om hump i Schives gate (vedtak følger vedlagt).
Forslaget fra Bymiljøetaten fremgår av vedlagte kartbilag.
Etaten opplyser om at nye fartsdempere krever et byrådsvedtak og før det en uttalelse fra Bydelen,
Fellesutvalget for utrykningspersonell, Politiet og Ruter.
Med sikte på sak videre til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ber Bymiljøetaten om
uttalelse til forslaget innen 01.06.2013.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak om fartshump i Schives gate sak 180/12, 12.06.2012.
Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag til ny fartshump i Schives gate og ber om at etaten
planlegger for utførelse av hump slik at den er på plass før skolestart høsten 2013.
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Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 122/13
Mibu-sak 71/13
Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

STREETBASKET I BYDEL FROGNER
INNSPILL TIL PLASSERING AV BANER

Med bakgrunn i vedtak i bystyret (15.06.2011 – sak 196) har Bymiljøetaten har fått i oppdrag fra
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utarbeide et program for etablering av basketballstativer
i Oslo, bland annet i Bydel Frogner. Bystyrevedtaket innholder bland annet følgende: Byrådet bes,
i samarbeid med Oslo Streetbasket Project, å utarbeide et program for installasjon av
basketstativer i Oslo. Programmet må inneholde forslag til lokaliseringer, eventuelle
omreguleringer og et opplegg for finansiering.
Bymiljøetaten opplyser at ca 40 potentielle plasseringer for nye basketballbaner rundt om i Oslo er
vurdert, og at det er valgt ut et antall plasser hvor det anses mest fornuftig å begynne.
Det er mange forslag til bruk av de grønne arealene i Oslo indre by, og det er stort engasjement i
befolkningen når det gjelder utnyttelsen av disse arealene.
Det er en generell skepsis til nedbygging av grøntarealer i indre by, det vil si anlegging av
byggverk eller harde flater som asfalt der det tidligere har vært gress eller annen vegetasjon. Det er
større fokus i dag enn tidligere på bevaring av eksisterende grøntarealer og muligheter for
rekreasjon, samt en interesse for å bevare biologisk mangfold i byen.
Det kan derfor være en fordel å anlegge streetbasketanlegg der det allerede er asfalt eller lignende
belegg, da en streetbasketbane krever et hardt og jevnt underlag. Som belegg kan brukes både
asfalt, betong eller sportsdekke som leveres i flere farger. Sportsdekke skal gi noe mindre støy,
men er også mer kostbart.
Det vil i tillegg de fleste steder være nødvendig å sette opp ballfangernett rundt hele eller deler av
banene for å unngå konflikt med andre aktiviteter i umiddelbar nærhet. Ballfangernett er ideelt til
skjerming av ballbaner av de fleste slag. Den store fordelen med ballfangernett er at det ikke lager
støy når ballen treffer det på samme måte som for eksempel et flettverksgjerde vil gjøre. Dette
fordi nettene er laget av tauverk (polypropylen). Nettene leveres i ulik farge og maskestørrelse.
Bymiljøetaten har best erfaring med sorte nett (minst synlig) med små maskestørrelser som gjør at
man da unngår klatring i nettet. Høyden på nettet vil være ca 3 meter.
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Bymiljøetaten opplyser at det i Bydel Frogner på flere av arealene etaten har sett på har vist seg å
være mer komplisert å etablere baner enn først antatt. Dette på grunn av reguleringsbestemmelser
og interessekonflikter av ulike slag. Samtidig ser etaten at det er svært få tilbud om uorganisert
idrett for ungdom i bydelen, og et stort engasjement for å få på plass streetbasketbaner.
Bymiljøetaten ønsker derfor å komme med innspill til bydelen om ulike forslag til plasseringer av
streetbasketanlegg i bydelen.
Under følger en kortfattet beskrivelse av de fem lokasjonene Bymiljøetaten ønsker en
avklaring rundt:
1. Dronning Astrids plass:

Gnr/Bnr 214/38
Regulering: Området er regulert til friområde.
Forvalter: Bydel Frogner.
Eksisterende dekke: Fast/asfalt.
Parken som helhet er litt over ett mål stor og ligger ved Dronning Astrids gate, der gaten svinger.
Parken inneholder trær, blant annet en gullregn og et fredet pæretre, plen og benker samt en
fotballbane med nett på ca 200 m2. Flere bygårder vender mot parken. Innerst i parken er det
gjennomgang til en bakgård som hører til Rosenborggata.
Fordeler:
 Fungerer som ballplass i dag.
 Har ett basketstativ allerede. Plasseringen av dette kunne imidlertid vært forbedret på
enkelt vis.
Ulemper:
 Ballplassen ligger relativt nær til bebyggelse. Støyplager kan forekomme. Dette kan
imidlertid lett utbedres i forhold til dagens situasjon ved å bytte ut eksisterende
flettverksgjerde med ballfangernett.
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2. Trafotaket/Bervensløkka:

Gnr/Bnr 211/215.
Regulering: Området er regulert til friområde, park – transformatorstasjon med lekeplass.
Forvalter: Bydel Frogner. Hafslund eier selve trafostasjonen.
Eksisterende dekke: Fast/asfalt.
Trafotaket er som navnet tilsier nettopp taket på en trafostasjon tilhørende Hafslund. Plassen er
ca.1,5 mål stor, og avgrenses av Parkveien mot nordvest, Reichweins gate mot sydvest og Bervens
Løkke mot nordøst. Friområdet på taket forvaltes av bydel Frogner, og fungerer i dag som
lekeområde og ballplass. Plassen henger naturlig sammen med inntilliggende grøntareal, og er
omkranset av store trær.
Fordeler:
 Flatt område som i dag fungerer som ballplass.
 Anleggelse av basketballbane krever små tiltak og vil gli naturlig inn i det eksisterende
anlegget.
 Tiltaket faller inn under reguleringsbestemmelsene.
Ulemper:
 Ballplassen ligger relativt nær til bebyggelse. Støyplager kan forekomme.
 Hafslund må godkjenne tiltaket.

4

3. Colosseum torg:

Gnr/Bnr 38/6 + 999/638 + 999/1
Regulering: Området er regulert til offentlig trafikkområde (plass).
Forvalter: Bydel Frogner
Eksisterende dekke: Fast/asfalt.
Torget, som er ca.2 mål stort, ligger sentralt til på Majorstua, med Majorstuen skole i sydøst,
Fridtjof Nansens vei 2 (forretningsbygg) i sydvest, Fridtjof Nansens vei/Essendrops gate i
nordvest og Sørkedalsveien i nordøst. VM-paviljongen er plassert i nordvestre hjørne, og en
trerekke er etablert mot sydvest. Området er et typisk gjennomgangsareal, hvor mange mennesker
passerer daglig.
Fordeler:
 Meget sentralt.
 Relativt flatt område som krever små terrengendringer for å anlegge en bane.
 Urbant område som tåler mye aktivitet.
Ulemper:
 Tiltaket krever at det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

5

4. Skarpsno:

Gnr/Bnr 212/121
Regulering: Området er regulert til friområde, park.
Forvalter: Bydel Frogner
Eksisterende dekke: Gress
Parken, som er ca.7 mål stor, ligger mellom Drammensveien med Gimlehøyden bak i nordøst og
Drammenbanen i sydvest. Bak jernbanen ligger Frognerkilen med båthavn. I det sydvestlige
hjørnet av parken er det en undergang under jernbanen til Frognerkilen og et mindre inngjerdet
område for teknisk anlegg.
Fordeler:
 Sentralt og lett tilgjengelig.
 God plass, uten naboer helt inntil banen.
Ulemper:
 Medfører nedbygging av grøntareal i form av fast dekke på banen der det i dag er gress.
 Det må søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene før tillatelse til oppføring kan
gis.

6

5. Tinkern:

Gnr/Bnr 211/157
Regulering: Området er regulert til friområde, park.
Forvalter: Bydel Frogner
Eksisterende dekke: Grus
Tinker’n, også kalt Framneshaven, er en park på Skillebekk i Oslo. Parken er ca.8 mål stor og
avgrenses av Framnesveien i vest, Munkedamsveien i nord, Framnes terrasse i øst og
Drammensbanen i syd. Mot nord og vest ligger parken på en høyde, der det er opparbeidet
lekeplass. Fra høyden er det utsikt til Filipstad, innløpet til Frognerkilen og Bygdøy.
Fordeler:
 Sentralt og lett tilgjengelig.
 Relativt flatt areal på toppen av grøntområdet som ikke krever terrengendringer for
anleggelse av en bane.
Ulemper:
 Kan komme i konflikt med eksisterende rehabiliteringsplaner for parken. Det vil bli
nødvendig med ballfangernett rundt banen, noe som kan føre til at banen ikke oppleves
som en naturlig del av omgivelsene.
 Dette er en historisk park, og Byantikvaren kan komme med innvendinger mot
streetbasketballbane her.
 Ballplassen ligger relativt nær til bebyggelse. Støyplager kan forekomme.
 Saksbehandler hos PBE ville ikke si med sikkerhet om det må søkes om dispensasjon fra
reguleringsformålet eller ikke.
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Kommentarer fra bydelen vedrørende de ulike forslagene til lokalisering av bane:
1. Dronning Astrids plass:
Bydelen mener dette er et godt alternativ med sin allerede etablerte ballbane som trenger
oppgradering. Bydelen anbefaler ballfangernett samt støydempende belegg.
2. Trafotaket/Bervensløkka:
Bydelen mener dette er et godt alternativ med etablert ballbane. Bydelen anbefaler
ballfangernett samt støydempende belegg
3. Colosseum torg:
Bydelen mener dette kan være en aktuell lokalisering, men ser at en omregulering kan ta
tid. Arealet må sees i sammenheng med ny hovedinngang til Majorstuen skole.
4. Skarpsnoparken:
Bydelen er i skeptisk til å foreslå nedbygging av grøntareal, og vil ikke anbefale dette
alternativet.
5. Tinkern:
Tinkern skal oppgraderes til en park som er tilgjengelig for alle. I denne forbindelse kan
det være mulig å innpasse streetbasketbane, men forslag skal konfereres med Byantikvaren
og må i tillegg passe inn i HC-konseptet.

Bymiljøetaten ønsker å starte med etablering av baner i Bydel Frogner snarest mulig og ber derfor
om at bydelen tar stilling til de baneforslag etaten har lagt fram.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av streetbasketbaner i bydelen.
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og Bervens løkke/Trafotaket
skal prioriteres i første rekke. På begge disse plassene må det tas hensyn til omgivelsene ved at
støysvake løsninger velges, både for nett og underlag.
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg kan være aktuelt på sikt, men at det i tilfelle må tas
hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny hovedinngang for Majorstuen skole.
Bydelsutvalget mener at Tinkern kan være en mulig lokalisering, men at forslaget til streetbasket
må sees i sammenheng med at dette er en historisk park hvor alle tiltak må godkjennes av
Byantikvaren. Forslaget må i tillegg kunne innpasses i pågående HC-prosjekt for en park som er
tilgjengelig for alle.
Bydelsutvalget er skeptisk til å foreslå nedbygging av grøntareal, og vil ikke anbefale alternativet
Skarpsnoparken.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU 123/13
Mibu-sak 72/13

Møtedato:

23.04.2013 Miljø- og byutviklingskomiteen
30.04.2013 Bydelsutvalget

DRONNING MAUDS GATE 10 OG 11, GNR 209, BNR 34 OG 36
VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

Bydelen har mottatt varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for eiendommen Dronning
Mauds gate 10-11. gnr 209, bnr 34.
Søker To pluss to arkitekter AS har varslet igangsetting av reguleringsarbeid for eiendommen Dr
Mauds gate 10-11 vegne av tiltakshaver Vestre Vika DA.
Bydelsutvalget behandlet samme sak i AU på delegert myndighet sak 37/13 – 12.02.2013.
Vedrørende saksfremstilling henvises til sak 37/13 (vedlagt), da det kun er fremkommet mindre
endringer i det oversendte materialet.
Innspill til planarbeidet for Dr Mauds gate 10-11, gnr 209, bnr 34/36 merkes med
saksnummer 201300522 og sendes søker chamilla@dark.no samt i kopi til
postmottak@pbe.oslo.kommune.no og direkte til saksbehandler
torill.berger@pbe.oslo.kommune.no innen 08.05.2013.

Utrykt vedlegg:

Saksfremstilling fra Plan- og bygningsetaten med vedlegg vedrørende
innspill til område- og prosessavklaring.

Forslag til vedtak:
Bydelsutvalget er invitert til å gi innspill til varsel om igangsatt planarbeid for Dronning Mauds
gate 10-11, gnr 209, bnr 34, 36.
Bydelsutvalget viser til tidligere innspill til planinitiativ sak 37/13 – 12.02.2013 (vedlagt) og har på
nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer til planarbeidet. Bydelsutvalgets endelige uttalelse
vil foreligge ved den offentlige høringen.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2013\April\Sak.123. Dr Mauds g 10-11.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

124/13
55/13

30.04.13

GINA’S LILLE CAFE, NIELS JUELS GATE 45 – NY BEVILLING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Valentes
Consult AS om ny skjenkebevilling ved Gina’s Lille Cafe, Niels Juels gate 45.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at skjenkebevilling ikke bør
innvilges ved Gina’s Lille Cafe, Niels Juels gate 45.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Valentes Consult AS gis skjenkebevilling ved Gina’s
Lille Cafe, Niels Juels gate 45.
Eiendommen, Niels Juels gate 45 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Gina’s Lille Cafe, Niels Juels gate 45

Oslo kommune
Næringsetaten

/g/

LikA1/4)
tAYzP.

Bydel Frogner
postmottak(dxxx.oslo.kommune.no

Dato: 18.03.2013
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASNY-2013-00451

Saksbeh:
Reed, Terese

Arkivkode:
01142

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra VALENTES CONSULT AS om ny
skjenkebevilling ved Gina's Lille Cafe, Niels Juels gate 45.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
VED FORESPØRSEL
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

01142

Saksnr:
1. BEVILL1NGSSTEDET
Stedets navn

OM

Telefon

Gina's Lille Cafe
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Niels Juels gate 45

0259

Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

VALENTES CONSULT AS

963788711

Postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Pilestredet 75 C

0354

OSLO

22 60 51 20

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om

Selskapsform

Beskrivelse

Ny skjenkebevilling
Åpningstid inne

Skjenketid inne

01:00

00:30

Plantegning ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Åpningstid ute

Skjenketid ute

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

125/13
56/13

30.04.13

BAR TJUVHOLMEN, BRYGGEGANGEN 6 – UTVIDELSE AV AREAL UTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Bar
Tjuvholmen AS om utvidelse av areal ute ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.
Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at BAR Tjuvholmen AS gis tillatelse til utvidelse av areal
ute ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.
Eiendommen, Bryggegangen 6 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift
som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(äbfr.osio.kommune.no
Dato: 25.03.2013
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
AUTE-2013-00633

Saksbeh:
Reed, Terese

Arkivkode:
04603

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra BAR TJUVHOLMEN AS om serverings- og
skjenkebevilling —Utvidelse av areale ved uteservering ved BAR Tjuvholmen, Bryggegangen 6.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, tratikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen
Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

04603

Saksnr:
1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

BAR Tjuvholmen
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bryggegangen6

0252

Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

BAR TJUVHOLMENAS

995311895

Postadresse

Postnr.

Poststed

Postboks 2684

0203

OSLO

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om

Selskapsform

Telefon

Beskrivelse

Serverings- skjenkebevilling—utvidelse av areal ved uteservering
Åpningstid inne

Skjenketid inne

Åpningstid ute

Skjenketid ute

00:00

23:30

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for
Utvidelsen gjelder arealet som er farget

Godkjent og ekspedert elektronisk

SKRAVURFORKLARING

ETABLERT
UTESERVERING
51Z.3 030

I

113
0

«Z•3930

BRUTTOAREAL
330m2

Fl NORD

TBRH

UTSNITT UTESERVERING
DATO: 14.03.2013

BAR Tjuvholmen

MÅL:

1:100 (A3)

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

126/13
57/13

30.04.13

FRAMMUSEET, BYGDØYNESVEIEN 36 – UTVIDELSE AV AREAL INNE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Komiteen til
bevarelse av polarskipet Fram om utvidelse av areal inne ved Frammuseet, Bygdøynesveien 36.
Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Frammuseet, Bygdøynesveien 36.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Komiteen til bevaring av polarskipet Fram gis tillatelse
til utvidelse av areal inne ved Frammuseet, Bygdøynesveien 36.
Eiendommen, Bygdøynesveien 36 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Frammuseet, Bygdøynesveien 36

Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
posimottak(4bfr.oslo.komrnune.no
Dato: 06.04.2013
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
ASUAR-2013-00704

Saksbeh:
Reed, Terese

Arkivkode:
04038

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detalj skjema vedrørende søknad fra KOMITEEN TIL BEVARELSE AV
POLARSKIPET FRAM om utvidelse av areal ved Frammuseet, Bygdøynesveien 36.
I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.
Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.
Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen
Terese Reed
saksbehandler

Næringsetaten

Adresse:
Tollbugata 27, 3. etg.
inngang Øvre slottsgt.
Postboks 745 Sentrum
0106 OSLO

Telefon: 02 180
Org. nr:979 594 887
Telefaks: 23 46 00 50
Internett: www.nae.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

DETALJER OM SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

04038

Saksnr:
1. BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Telefon

Frammuseet
Gateadresse

Postnr.

Bydel

Bygdøynesveien 36

0286

Frogner

2. SØKER
Firma/organisasjon/navn

Organisasjonsnr/Personnr søker

KOMITEENTIL BEVARELSE AV

971456329

Postadresse

Postnr.

Poststed

Telefon

Bygdøynes

0286

OSLO

23 28 29 50

3. SØKNADSDETALJER
Søknad om

Selskapsform

Beskrivelse

Utvidelse av areal
Åpningstid inne

Skjenketid inne

01:00

00:30

Åpningstid ute

Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for
Frammuseet har bygget et nytt tillbygg ved siden av eksisterende bygg. Inngang til det
nye bygget er gjennom det gamlebygget, ned en kulvert som binder byggene sammen,
og opp i det nye bygget. Det nye er en integrert del av Frammuseet.

Godkjent og ekspedert elektronisk
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Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
BU-sak 127/13

Møtedato:

30.4.2012

ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL 31.03.2013
KOSTRA-rapportering:
Funksjons

Budsjett

Korrigert

Budsjett-

Regulert

Prognose

Prognose-

Avvik

område

hittil i år

regnskap

avvik

budsjett

2013

avvik

øremerk.

hittil i år

hittil i år

2013

Avvik
ordinær
drift

midl

FO1

26 269

31 812

-5 543

111 035

106 255

4 780

4 780

FO2A

85 257

84 491

766

317 648

311 648

6 000

6 000

FO2B
FO3
FO4
Bydelen
totalt

21 212

22 591

-1 379

82 338

82 338

0

0

133 645

129 951

3 694

559 505

567 965

-8 460

-8 460

18 400

16 382

2 018

73 378

70 378

3 000

3 000

284 783

285 227

-444

1 143 904

1 138 584

5 320

0

5 320

Resultatenheter:

100
101
102
103
104
105
200
201
202
203
204
205
206
207
300
301
302
303
304

Resultatenheter
Fellestjenester
NAV kommune
Økonomisk sosialhjelpkvalifisering
Frivilligsentraler
Psykiatri
Legetjeneste
Kommunale barnehager
Kommunale barnehager, lokaler
Private barnehager
Barneparker
Ungdomstjenesten
Helsestasjon
Pedagogiske tjenester
Barnevern
Bestillerkontor
Bestillerkontor - praktisk bistand
Bestillerkontor - hjemmesykepleie
Bestillerkontor - støttetjenester
Bestillerkontor - institusjon

Regnskap
hittil i år
(1000)
13 256
17 264

Budsjett
hittil i år
(1000)
13 815
16 557

Avvik
(1000)
559
-707

Budsjett
Dok 3 2013
(1000)
82 991
51 460

16 313
-275
2 602
597
32 141
5 422
42 509
118
1 974
4 594
3 498
15 875
6 692
13 224
21 158
11 398
54 256

18 269
-129
3 221
354
33 039
6 135
40 409
5
2 390
4 682
3 803
13 332
6 119
14 415
16 742
12 026
54 203

1 955
147
619
-243
898
713
-2 100
-113
416
88
306
-2 542
-573
1 192
-4 416
628
-53

72 804
1 250
12 487
1 323
120 234
20 428
152 016
22
7 976
16 524
12 122
52 618
22 094
60 126
67 784
46 366
267 174

1

Justert
budsjett
Prognose
2013
2013
(1000)
(1000)
78 773
4 780
55 381
0
72 803
1 250
12 512
1 323
120 617
21 039
152 016
22
9 230
16 888
12 167
52 618
22 094
60 126
67 784
46 492
267 174

3 000
0
0
0
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
3 500
-18 200
1 000
-360

305
310
311
312

Seniorsentre
Praktisk bistand- utøvende
Hjemmesykepleien- utøvende
Samlokaliserte boliger

1 127
1 350
-404
20 539

1 186
1 549
1 806
20 855

59
199
2 209
316

4 510
3 917
3 083
61 849

4 745
3 917
3 083
61 849

0
0
1 200
4 400

285 227

284 783

-444

1 141 158

1 143 903

5 320

Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.
100 – Fellestjenester:
Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser som vil utgjøre et merforbruk på 1,52 mill i
lønnsutgifter. Tilskudd til private fysioterapeuter ser ut til å gi 0,5 mill i mindreforbruk.
Mindreforbruket fra 2013 utgjør 5,8 mill. Totalt mindreforbruk på 4,78 mill.
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram:
Utgifter til kvalifiseringsprogrammet har vært lavere enn budsjettert, de 3 første månedene og meldes
med 3,0 mill i mindreforbruk.
202 – Private barnehager
Mye tyder på at det blir et betydelig mindreforbruk på driftstilskudd til private barnehager. Prognosen
er høyst usikker inntil nye satser foreligger. Det meldes et mindreforbruk på 6,0 mill.
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand:
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie)
Praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistent (BPA) sees i sammenheng og inngår i denne
resultatenheten. Utførte timer praktisk bistand er i samsvar med både antall timer og pris.
Egenbetalingen er høyere enn antatt og meldes med 0,5 mill i merinntekt. BPA meldes med et
mindreforbruk på 3,0 mill p.g.a. reduserte timer, tilbakebetalt ubrukte lønnsmidler og mottatt
stimuleringstilskudd. Totalt meldes det mindreforbruk på 3,5 mill.
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie:
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie)
Det utføres et mye høyere antall timer i hjemmesykepleien enn budsjettert. Fra januar til november i
2012 ble det utførte ca 7000 timer hver måned. Fra november økte antall timer med hele 2000 i
måneden og har holdt seg på dette nivået. I prognosen er dagens aktivitet fremskrevet og prognosen
meldes med et merforbruk på 18,2 mill.
303 - Bestillerkontor – støttetjenester:
Nedgang i antall vedtakstimer på dagsenterplasser er årsaken til at det meldes et mindreforbruk på
1,0 mill.
304 – Bestillerkontor – institusjon:
Måltallet for institusjonsplasser har et måltall på 500 plasser ved utgangen av 2013. I budsjettet er det
tatt høyde for en nedtrapping fra 516, som vi antok antallet ville være i januar 2013, og ende opp med
500 på slutten av året. Nedtrappingen har gått mye raskere en budsjettert og er allerede i mars nede på
502 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 2,3 mill. I tillegg meldes det 1,0 mill i
merinntekter på vederlag, betaling for opphold i institusjon. Antall utskrivningsklare derimot har hatt
et betydelig antall flere enn budsjettert og meldes med 3,66 i merforbruk. Totalt gir dette et
merforbruk på 0,36 mill.
310 – Praktisk bistand – utøvende:
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie)
Utøvende tjeneste har driftet til en pris som er tilnærmet lik innsatsstyrt finansiering og meldes i
balanse.
311 – Hjemmesykepleien – utøvende:
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(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie)
Hjemmesykepleien drifter til en noe lavere pris enn innsatsstyrt finansiering og meldes med et
mindreforbruk på 1,2 mill.
312 – Samlokaliserte boliger:
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2012 gir bydelen en merinntekt på 3,5 mill. I tillegg har
endringer i ytelser redusert med 0,9 mill. Totalt meldes et mindreforbruk på 4,4 mill.

Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie:
Resultat ordinær hjemmesykepleie

Bestillerkontoret

Pris pr
time

Utførte/

Antall

vedtakstimer

mnd

Resultat

Prognose

Budsjett til disp jan-mars

779

7253

3

16 950 261

Resultat kommunal

767

8603

3

19 795 503

Resultat privat

719

928

3

Gj.snitt resultat priv/komm

762

9531

12

-2278

Resultat pr mars
Utførerenheten:

2 001 696
21 797 199
-4 846 938 -18 200 000

Antall
Pris pr
time

Utførte timer

mnd

Resultat

Resultat, innsatsstyrt

767

8603

3

19 795 503

Resultat

719

8603

3

18 556 671

48

0

Prognose innsatsstyrt

767

8000

9

55 224 000

Prognose rest av året

767

8000

9

55 224 000

0

0

Resultat pr mars

Prognose rest av året

1 238 832

1 238 832

0

Sum prognose utfører.

0
1 200 000

Gj.snitt timepris 2013

755
Totalt

-17 000 000

Resultat

Prognose

Resultat ordinær Praktisk bistand
Søknadskontoret bestiller:

Utførte/
Pris pr
time

Antall

vedtakstimer

mnd

Budsjett

543

6759

3

11 010 411

Resultat kommunalt

541

5018

3

8 144 214

Resultat private

514

1870

3

2 883 540

Gj.sn resultat privat/komm

534

6888

3

11 027 754

9

-129

Resultat pr mars
Utførerenheten:

-17 343

Pris pr
time

Utførte timer

mnd

Resultat

Resultat, innsatsstyrt

541

5018

3

8 144 214

Resultat

571

5018

3

8 595 834

Resultat pr mars

-30

0

Prognose innsatsstyrt

541

5000

9

24 345 000

Prognose rest av året

541

5000

9

24 345 000

0

0

Prognose rest av året

-451 620

0

Sum prognose utfører.
Gj.snitt timepris 2013

0

Antall

-451 620

0
0

549
Totalt

3

0

Institusjonsplasser:
TOTAL OVERSIKT

Resultat

Status

Status

Status

Måltall

INSTITUSJONSPLASSER

31.12.12

31.01.13

28.02.13

31.03.13

2013

SOMATISK 1,00

346

343

337

330

328

SKJERMET 1,24

81

80

81

82

82

FORSTERKET 1,42

13

13

13

13

13

X-TRA FORSTERKET 1,79

3

3

3

3

3

KORTTIDSPLASSER 1,05

32

34

35

35

35

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11

7

8

9

8

8

VENTEPLASSER 1,05

0

0

0

0

0

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79

4

4

3

3

3

SUM "SYKEHJEMSPLASSER"

486

485

481

474

472

PSYKIATRIPLASSER

21

21

21

21

21

ANDRE HELDØGN

2

2

2

2

2

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG

5

5

5

5

5

SUM ANDRE PLASSER

28

28

28

28

28

TOTAL ANTALL
INSTITUSJONSPLASSER

514

513

509

502

500

Vurdering:
I 2012 hadde bydelen et formidabelt merforbruk på barnevernet. Mot slutten av året fikk vi
mer kontroll over situasjonen og målet er å komme ned på 2011 nivå i 2. halvår 2013.
Foreløpig ser det ut som dette skal holde bra.
Utfordringene i pleie og omsorg har forflyttet seg fra utøvende tjeneste i hjemmesykepleien til
bestillerkontoret. Det vedtas/utføres et stort antall timer mer enn budsjettert. Den raske
nedgangen i institusjonsplasser har nok gitt utslag i både mer aktivitet i hjemmetjenesten og
flere utskrivningsklare. Når nå måltallet er nådd håper vi å se resultater i de tjenestene som
har hatt stort merforbruk.

Vedlegg:

BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013
Rapportering barnevern
Rapportering NAV kommune
Risikoanalyse
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Rapportering BU barnevern
Periode:

mars

1. Barnevernsmeldinger
1.Antall meldinger mottatt i perioden:
2.Antall ubehandlede meldinger fra før periode:
Sum meldinger punkt 1+2 (= punkt 7):
4. Antall henlagte meldinger i perioden:
5. Antall opprettede undersøkelsessaker i perioden:
6 Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp:
7. Sum punkt 4+5+6 (= punkt 3):
8. Antall barn omfattet av meldingene:

2011
195
0
195
37
158
0
195
179

2012 denne mnd hittil i år
22
260
1
0
23
260
3
47
18
212
2
0
23
260
23
244

1.2 Undersøkelsessaker
1. Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden:
2. Antall undersøkelsessaker overført fra før perioden:
3. Sum antall undersøkelsessaker (antall barn):
4. Antall barn omfattet av undersøkelsene:
-herav innvandrerbarn:
5. Antall husstander omfattet av undersøkelsene:

2011
158
36
194
185
63
152

2012 denne mnd hittil i år
211
18
42
77
253
95
230
95
75
22
173
75

2. Tiltak i og utenfor familien
1. Antall barn og unge under tiltak i familien:
-herav i alderen 0 - 17 år:
2. Antall barn og unge under tiltak utenfor familien:
3. Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor fam:
4. - herav antall barn med tiltak både i og utenfor fam:
5. Akuttplasseringer i perioden:

2011
170
156
60
217
13
5

2012 pr denne mndhittil i år
172
131
145
169
127
140
72
48
51
223
177
192
21
2
4
19
2
4

79
0
79
10
67
2
79
79

67
62
129
128
32
103

1

2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.
MÅNED:

mars

BYDEL:

Frogner

Kontaktperson / telefonnr:

Heidi Damengen / Kay Holmen

Kort veiledning:
-- Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
-- I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
-- Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner.

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.
Data hentes fra: OSKAR
Ungdom 18-24 år

januar
februar
mars
april
gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial

mai
juni
juli
aug
gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial

sept
okt
nov
des
gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial
gj.snitt pr måned hittil i år

2012
47
51
39
37
44
44
51
37
43
44
46
58
68
65
59
49

25 år og eldre

2013
56
67
74

endring
2013 vs
2012
9
16
35

66

22

66

17

2012
412
409
417
398
409
432
379
338
375
381
382
386
415
411
399
396

2013
422
424
457

endring
2013 vs
2012
10
15
40

434

25

434

Akkumulert antall klienter
hittil i år

Klienter totalt

38

2012
459
460
456
435
453
476
430
375
418
425
428
444
483
476
458
445

2013
478
491
531

endring
2013 vs
2012
19
31
75

500

48

2012
459
606
698
766
837
884
921
970
1 023
1 085
1 150
1 219

500

55

2013
478
630
741

endring
2013 vs
2012
19
24
43

2

1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.
Data hentes fra: OSKAR
Antall
Antall
ungdom 25 år og
18-24 år
eldre
januar
februar
mars

2
7
15

26
29
26

Nye
klienter
totalt
28
36
41

arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid
Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
NB! Søknader om KVP skal ikke inngå
Data hentes fra: OSKAR
Andelen
vedtak
Antall
som er
saker med fattet
vedtak
innen 2
siste
uker etter
måned
søknad
januar
februar
mars
arpril
mai
juni
juli
august
sept
okt
nov
des

732
616
761

90 %
90 %
90 %

3

3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden
Data hentes fra: OSKAR
Personer totalt fordelt på

Antall
Antall
barn
voksne
(under 18 (over 18
år)
år)
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
aug
sept
okt
nov
des
Eventuelle kommentarer:

0
1
0

2
5
3

Antall
personer
med
opphold
Personer under 1
mnd
totalt

Antall
personer
med
opphold
fra 1 og
inntil 3
mnd

2
5
2

0
1
1

6
3

Pers. totalt fordelt på

Antall
Antall
Antall
Antall
personer personer
personer personer
Antall
med
med
opphold opphold i på steder på steder personer
UTEN med alterMED
fra 3 og
6 mnd
inntil 6
eller
kvalitets- kvalitetsnative
mnd
lengre
avtale
avtale
planer
0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
6
3

2 VARSEL: En eller flere inntastinger henger ikke sammen med verdien i 'Personer totalt'
6
3

4

4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) - i henhold til anvisninger i OSKAR
NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene
Data hentes fra: OSKAR Oppgis i hele 1000 kr

januar
februar
mars
april
gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial

mai
juni
juli
aug
gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial

sept
okt
nov
des
gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial
gj.snitt pr måned hittil i år
Sum brutto utbetalt hittil i år

Sum
Gjennomsnittlig
brutto utbetaling pr utbetaling pr klient
måned (1000 kroner) pr måned (kroner)
2012
2013
2012
2013
4 382
4 978
9 547
10 414
4 317
4 908
9 385
9 996
4 925
5 143
10 800
9 685
3 845
8 839
4 367
5 010
9 651
10 019
5 160
10 840
3 844
8 940
3 869
10 317
3 981
9 524
4 214
9 920
4 198
9 808
4 688
10 559
5 284
10 940
5 088
10 689
4 815
10 518
4 465
5 010
10 034
10 019
53 581
15 029

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
-- Gjennomsnitt for den enkelte måned: blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
-- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år: det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr
Data hentes fra: Agresso

Oppgis i hele 1000 kroner

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august september oktober november desember
22 839
22 839
22 839
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3
Bydelens årsbudsjett
22 839
22 839
22 839
Omdisponert
0
0
0
Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år
397
1 937
3 403
Avledet mekanisk årsprognose *
4 764
11 622
13 612
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
18 075
11 217
9 227
Bydelens egen årsprognose
22 839
22 839
16 264
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
0
0
6 575
* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12
Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr
Data hentes fra: Agresso

Oppgis i hele 1000 kroner

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august september oktober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3
50 539
50 539
50 539
Bydelens årsbudsjett
50 539
50 539
50 539
Omdisponert
0
0
0
Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år
3 619
8 492
12 979
Avledet mekanisk årsprognose *
43 428
50 952
51 916
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
7 111
-413
-1 377
Bydelens egen årsprognose
50 539
50 539
50 539
=>avvik fra Bydelens årsbudsjett
0
0
0
* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12
Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring
(Risk management) 2013
R=Regnskap B=Budsjett
TILTAK

HVA GJØRES

RISIKOVURDERING
H=høy, M=middels,
L =lav risiko

RISIKO –
SAMMENLIGNING
BELØP KONSEKVENSER

PROGNOSE PR
31.03.2013

IKT-utgifter:
Fremskrevet utgifter i 2012. Den
planlagte omfattende utskifting av PCer
i 2012 ser ut til å bli utsatt til 2013.

Det ryddes kontinuerlig i epost adresser og IKT
arbeidsplasser holdes på et
minimum.

IKT utgifter ikke blir
høyere enn
budsjettert (M)

R 2011 – 10,4 mill
R 2012 – 11,0 mill
B 2013 – 12,0 mill

Utskifting av 450 pc
som var berammet i
2012 vil skje i 2013 i
forbindelse med
innføring av Oslo
felles2 i mai. Det er
ikke budsjettert med
ekstrautgifter i
forbindelse med
dette.

Lønnsoppgjør 2013
Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i
tråd med den prosent som FIU har gitt.
Innføring nytt HR-system
Bydelen gikk over til nytt HR system i
november 2012.

Avsatte midler er fordelt på
KOSTRAfunksjoner

Resultatet av
forhandlingene (L)

Det er lagt ned et enormt
arbeid i forbindelse med nytt
HR system og det har vært
behov for ekstra ressurser

Det er stor
arbeidsbelastning
på de ansatte og
oppgavene krever
god kjennskap til
lønn og lønnsystem
(H)

R 2011 – 5,3 mill
R 2012 – 7,8 mill
B 2013 – 12,2 mill
Utløst ekstra
lønnsutgifter.

100 Fellestjenester

Mindreforbruk fra 2012
Pensjon:
AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til
midlertidig uførepensjon.

-1,52 mill

+ 5,8 mill
Arbeidstakere blir nøye fulgt
opp ved sykemeldinger, og
med tilrettelegginger. Tiltak
iverksettes for å redusere
overgang til midlertidig
uførepensjon ved max-dato.

Antall arbeidstakere
som ønsker AFP 6264 år, og antall på
midlertidig uførepensjon etter maxdato, er
uforutsigbart. (M)

AFP
R 2011 – 1,7 mill
R 2012 – 1,5 mill
B 2013 – 1,3 mill
UFØRE
R 2011 - 2,3 mill
R 2012 – 2,5 mill

Utleie av gategrunn:
Utleiesatsene er økt med deflator, 3,3
%. Vedlikehold og utbedring av bl.a.
Bogstadveien har gitt lavere inntekter i
2012
Driftstilskudd til private
fysioterapeuter:
Ny ordning hvor en større del skal
finansieres gjennom driftstilskudd
Ingen opplæringsmidler

Oppfølging av inngåtte avtaler
og kontroll med ulovlig bruk av
gategrunn.
Det utbetales driftstilskudd
etter den nye ordningen.
Ledige hjemler brukes på
Oscarshus
Det gjennomføres kun lov- og
forskriftsmessig opplæring og
kurs.

Det forutsettes en
noe høyere aktivitet
på utleie enn i 2012
og høyere
utleiepriser (L)
Det forutsettes
lønnsøkning i
samsvar med
prognosen. (L)
Kan gi manglende
kvalitetsutvikling i
tjenesten.

B 2013 – 2,7 mill
R 2011 – 4,6 mill
R 2012 – 4,1 mill
B 2013 – 4,0 mill
R 2011 – 13,1 mill
R 2012 – 12,3 mill
B 2013 – 13,4 mill

+ 0,5 mill

R 2011 – 0,7 mill
R 2012 – 0,3 mill
B 2013 - 0,0 mill

Pr. mars er det
regnskapsført 53 000
i kurs og
opplæringsutgifter
som dekkes av
ordinær drift.

101 NAV –kommune
Introduksjonsordning: Det er
budsjettert med det antall flyktninger
det forventes at bydelen skal motta.

Videreføring av driften

Det forutsettes at
bydelen vil motta
Bosettingstilskudd
flyktninger på 3,5
mill (M)

R 2011 – 8,0 mill
R 2012 – 9,4 mill
B 2013 – 11,2 mill

Det forutsettes at
statlig tilskudd til
kvalifiseringsprogra
m og tildelt
sosialhjelp skal
være tilstrekkelig
(M).

R 2011 – 65,2 mill
R 2012 – 66,6 mill
B 2013 – 73,4 mill

Det forutsettes at
oppholdsbetaling i
gjennomsnitt er
85% av høyeste
sats.(L)
Høy risiko dersom

R 2011 – 20,8 mill
R 2012 – 22,8 mill
B 2013 – 22,6 mill

102 Økonomisk sosialhjelp –
kvalifiseringsprogram:
Økonomisk sosialhjelp –
kvalifiseringsprogram:
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt
ramme.

200 Kommunale barnehager
Oppholdsbetaling: Budsjettert med
85 % av høyeste sats.

Kontroll og oppfølging av
kundereskontro både i
barnehagene og i
økonominettverket.

Nye barnehageplasser: Ny ordning

Forhandler med KOU om måter

Mottar kompensasjon

KVP + 3,0 mill

fra 2013 gir kun kompensasjon for
plasser etablert og meldt 15.12.2012.
Bydelen ser muligheter for å opprette
plasser 1. halvår 2013 som etter ny
ordning ikke kompenseres.

å få kompensert/finansiert nye
plasser opprettet i løpet av
2013.

nye plasser ikke blir
kompensert (H)

Oppfølging av private
barnehager, kontroll av
regnskap. Holde oversikt over
nye plasser.

R 2011 – 140,0 mill
Nye private plasser
R 2012 – 145,9 mill
som ikke
kompenseres/finansie B 2013 – 152,0 mill
es.(H)

etter differanse av
antall plasser fra året
før.

202 Private barnehager
Driftstilskudd: Det er avsatt
budsjettmidler etter dagens aktivitet.

205 Helsestasjon
Øke med en helsesøsterstilling

Styrke
helsesøstervirksomheten i
videregående skole.

R 2011 – 13,4 mill
R 2012 – 15,5 mill
B 2013 – 16,9 mill

206 Pedagogiske tjenester
Spesialpedagogisk hjelp til
førskolebarn:
Videreføre aktiviteten som i 2012

Tett samarbeid mellom
barnehage og pedagogisk
fagteam for å ivareta behov til
funksjonshemmede barn.

Usikkert med
hensyn til hvor
mange nye barn
som trenger
spesialpedagogisk
hjelp. (M)

R 2011 – 12,0 mill
R 2012 – 11,7 mill
B 2013 – 13,2 mill
Salg av tjenester til
andre:
R 2011 – 2,2 mill
R 2012 – 1,9 mill
B 2013 – 2,0 mill

Det er en målsetning å
redusere utgiftene i løpet av 1.
halvår tilbake til 2011 nivå.
Budsjettet er økt i samsvar
med målsettingen.

Barnevernet verken
kan eller skal avstå
fra nødvendige
tiltak når barn er i
en situasjon som
faller inn under
lovverket. Ofte utløses tiltak av andre
instanser, f.eks.
barnevernsvakten,
fødeklinikk eller
politiet (H)

R 2011 – 38,7 mill
R 2012 – 63,4 mill
B 2013 – 52,6 mill

207 Barnevern
Barnevern:
Økt med 0,3 stilling. Det har vært et
stort merforbruk i 2012. Tiltak som er
iverksatt vil også utløse store utgifter i
2013.

300 Bestillerkontoret

+ 6,0 mill

Økt med 2 stillinger på bestillerkontoret

Samhandlingsreformen krever
at pasientene blir fulgt opp
allerede ved innleggelse på
sykehus.

Ressurser til å
ivareta de som
utskrives fra
sykehus og gi den
riktige
behandlingen.(M)

R 2011 – 16,1 mill
R 2012 – 19,8 mill
B 2013 – 22,1 mill

Regulere vedtaksmengden i
samsvar med budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(M)

Utførte timer pr mnd
R 2011 – 7577(7292)
R 2012 – 7137
B 2013 - 6759

301 Bestillerkontoret –
praktisk bistand
Praktisk bistand: Begrense utførte
timer til i gj.snitt 6 759 pr mnd til en
timepris på kr 592.

BPA: Begrense antall vedtakstimer til
4685 pr mnd.

Regnskap/Budsjett
R2011 – 39,1 mill
R 2012 – 37,4 mill
B 2013 – 48,0 mill
R 2011 – 17,8 mill
R 2012 – 15,8 mill
B 2013 – 20,1 mill

Revurdering av tidligere
vedtak og regulere antall
vedtakstimer i samsvar med
budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(L)

Regulere vedtaksmengden i
samsvar med budsjett.

Kontinuerlig
oppfølging av
vedtakspraksis.
Risiko både i antall
timer og timepris.
(M)

Utførte timer pr mnd
R 2011 – 7796 (7599)
R 2012 – 7686
B 2013 – 7253

Det forutsettes

R 2011 – 1,9 mill

+0,5 mill økt inntekt
egenbetaling.

+3,0 mill

302 Bestillerkontoret –
hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie: Begrense utførte
timer til i gj.snitt 7 253 pr mnd til en
timepris på kr 858.

Regnskap/Budsjett
R2011 – 63,4 mill
R 2012 – 75,8 mill
B 2013 – 74,7 mill

303 Bestillerkontoret –
støttetjenester
Støttekontakt: Holde antall timer på

Videreføre og opprette flere

-18,2 mill

dagens nivå – ca 800 timer pr mnd

Trygghetsalarm: Dagens aktivitet
videreføres.

Transporttjenesten TTBudsjettet er
økt tilsvarende merforbruk i 2012.
Siden 2010 er utgiftene økt med 3,8
mill.
Aktivisering av eldre og
funksjonshemmede: Det er
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.

støttekontaktgrupper, som
ivaretar brukerens behov for
sosialt samvær og stimulerer
til deltakelse og
selvstendighet.
Kontroll og oppfølging av
alarmer som ikke lenger er i
bruk. Oppsigelse.

samme aktivitet
som i 2012 (M)

R 2012 – 1,9 mill
B 2013 – 2,1 mill

Alle over 70 år har
rett på
trygghetsalarm. (L)

R 2011 – 1,1 mill
R 2012 – 0,8 mill
B 2013 – 1,3 mill

Holde antallet på dagens nivå.

Utgiftene utløses
når brukerne
benytter TT-kort.
(H)
Det forutsettes
samme aktivitet
som i 2012 (M)

R 2011 – 13,4 mill
R 2012 – 14,6 mill
B 2013 – 15,7 mill
R 2011 – 10,1 mill
R 2012 – 10,0 mill
B 2013 – 11,1 mill

+1,0 mill

Det forutsettes at
nedtrappingsplanen
holdes. (H)

R 2011 – 359,0 mill
R 2012 – 360,4 mill
B 2013 – 354,9 mill

+2,3 mill

Det forutsettes
kontinuerlig
oppfølging i
samhandling
mellom
innsatsteam,

R 2011 – 0,8 mill
R 2012 – 1,5 mill
B 2013 – 1,5 mill

-3,66 mill

Holde antall timer på dagens
nivå.

Utg for nov og des 12
er fort I 2013.
Resultatet for 2012
ville da blitt 1,2 mill.
Resultatet for 2013
vil bli tilsvarende
høyere (0,4 mill) Vi
velger allikevel å
melde prognosen i
balanse da ny
leverandør ser ut til å
gi en rimeligere
tjeneste.

304 Bestillerkontoret –
institusjon
Måltallet er lagt på 516 i januar og en
nedtrapping til 500 ved utgangen av
året. Gj.snitt 506 plasser.
Ferdigbehandlet: Holde antall døgn
med betalingsplikt på sykehusene nede
og innenfor budsjetterte midler

Videreføre tiltak fra 2012.
Innsatsteam, nært samarbeid
med hjemmesykepleie og
praktisk bistand, ingen på
vurderingsplasser.
Innsatsteamet gjennomfører
daglig vurderingsbesøk på
sektorsykehuset, for
planlegging av tiltak. Bruker
og pårørende trygges på at de
vil få den hjelp de trenger når

de kommer hjem.
Vederlag for institusjonsbeboere og
dagsenterbrukere beregnes i forhold til
antall institusjonsbeboere, og det
foretas etterberegning av samtlige når
skatteoppgjør foreligger.

Innhente inntektsopplysninger,
beregne vederlag og fatte
vedtak så snart som mulig
etter innleggelse. Foreta
etterberegning så snart
skatteoppgjøret foreligger.

hjemmetjeneste og
bestillerkontoret.
(H)
Endring i inntekt,
skatt, renter gir
utslag på
vederlaget. (L)

R 2011 – 85,9 mill
R 2012 – 89,8 mill
B 2013 – 89,2 mill

+1,0 mill

310 Praktisk bistand utøvende
Tilpasse driften av praktisk bistand til
prismodellen i brukervalgsordningen

Regulere arbeidskraften i tråd
med aktivitet, samarbeid med
hjemmesykepleien

Nærværstid i tråd
med brukervalg (H)

Se eget oppsett i
økonomirapporten

Nært samarbeid med
innsatsteam og praktisk
bistand

Nærværstid i tråd
med brukervalg (M)

Se eget oppsett i
økonomirapporten

+1,2 mill

Vurdere kjøp av tjenester i
konkurranse

Det forutsettes
samme aktivitet
som i 2012 (H)

R 2011 – 19,9 mill
R 2012 – 20,9 mill
B 2013 – 22,7 mill
mill

+4,4 mill hvor 3,5
gjelder merinntekt
tilskudd til
ressurskrevende
brukere.

311 Hjemmesykepleie utøvende
Tilpasse driften av hjemmesykepleien
til prismodellen i brukervalgsordningen

312 Samlokaliserte boliger
Redusere utgifter til heldøgns omsorg
og pleie (botiltak) for sterkt
funksjonshemmede. Kjøp av
tjenester.
Egne boliger: Redusere antall vedtak,
omhjemle, samordne tjenestene.

Prosjekt ”Boligkabalen” –
Endring av beboere
R 2011 – 33,7 mill
revurdering og endring av
kan gi endring i
R 2012 – 37,5 mill
vedtak.
ressursbruk.(M)
B 2013 – 39,2 mill
H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen

Oslo kommune
Bystyrets sekretariat

Se mottakerliste

Dato:
Deres ref:

09.04.2013

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

13/00146-6

Ellen Charlotte Holtan, 23 46 18 55
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Oppgis ved alle henvendelser

ORIENTERING OM VEDTAK I VALGSTYRET I OSLO

Valgstyret i Oslo har i møte 03.04.2013 sak 16 behandlet sak om valgbarhet til bydelsutvalg —
Spørsmål om dispensasjon fra bostedskravet.
Vedlagt følger vedtaket og saksfremlegget til bydelens orientering.

Med hilsen

Siv Songedal
avdelingsleder

Ellen Charlotte Holtan
juridisk rådgiver

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Valgstyrets vedtak 03.04.2013 sak 16 med saksframlegg

Bystyretssekretariat

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo

Telefon: 02180

E-post: postmottak@oslobystyre.no

Land
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Oslo kommune
Bystyrets sekretariat
Saksframlegg

Til:
Fra:

Valgstyret i Oslo
Direktøren

11.02.2013
Dato:
Vår ref(saksnr): 13/00146-2

Saksbeh:
Telefon:

VALGBARHET TIL BYDELSUTVALG - SPØRSMÅL OM DISPENSASJON FRA
BOSTEDSKRAVET

Saken gjelder:

I brev til va1gstyret av 17. januar 2013 ber medlem av bydelsutvalg St. Hanshaugen, Kim-Andr
Åsheim (SV), om mulighet til å søke dispensasjon fra bostedskravet som gjelder for medlemmer
av bydelsutvalg. Åsheim anfører bl.a. at den nye boligen ligger rett utenfor bydelens grenser.
De alminnelige reglene om valgbarhet til kommunale organer følger av kommuneloven §§ 14 og
15. I henhold til kommuneloven § 14 nr. 1 bokstav a) er den valgbar som er folkeregistrert bosatt i
vedkommende kommune.
Det ble gjennomført direkte valg til bydelsutvalg i alle Oslos bydeler for perioden 2011-2015. I
følge forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 2 nr. 2 heter det at "Kommunestyret
bestemmer selv om valgbarhet til kommunedelsutvalg skal begrenses til å omfatte kun de som er
bosatt i vedkommende kommunedel."
Bystyret har i reglement for bydelene § 2-2 siste ledd vedtatt at "Valgbarhet til bydelsutvalg skal i
medhold av forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg § 2 nr. 2, begrenses til å omfatte de
som er bosatt i vedkommende bydel".
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden trer etter kommuneloven § 15
nr. 1 endelig ut av vervet. For bydelsutvalg og andre organer hvor det gjelder bostedskrav
innebærer dette at flytting fra bydelen/kommunen fører til at vedkommende må fratre vervet.
Det er pr. nå ikke gitt dispensasjonsadgang fra bostedskravet som gjelder for bydelsutvalg.
Direktøren anbefaler at det på denne bakgrunn og i tråd med gjeldende regelverk ikke gis
dispensasjonsadgang fra valgbarhetsreglene til bydelsutvalg.

Direktoren anbefaler valgstyret å fatte følgende vedtak:
1.

2

Det gis ikke dispensasjon fra valgbarhetsreglene til bydelsutvalg.
2.
Bydelene orienteres om valgstyrets vedtak.

Oslo kommune
Valgstyret i Oslo

[13/00146-2]

Sak 16 Valgbarhet til bydelsutvalg - Spørsmål om dispensasjon fra bostedskravet

Sendt til sekretariatet.

Valgstyret i Oslo har behandlet saken i møtet 03.04.2013 sak 16

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken:
Fabian Stang (H), Libe Rieber-Mohn (A), Eirik Lae Solberg (H), Saeeda Begum (H), Øystein
R. Sundelin (H), Rina Mariann Hansen (A), Anders Røberg-Larsen (A), Toril Berge (V), Carl
Ivar Hagen (F), Marianne Borgen (SV), Bjørnar Moxnes (R), Harald A. Nissen (MDG), Ola
Kvisgaard (H), Abdullah Alsabeehg (A)

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Etter dette er valgstyret i Oslos vedtak:
1.
Det gis ikke dispensasjon fra valgbarhetsreglene til bydelsutvalg.
2.
Bydelene orienteres om valgstyrets vedtak.

Oslo bystyres sekretariat, den 05. april 2013

Ola Borge Mannsåker

Godkjent og ekspedert elektronisk

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

O-sak

129/13

HUSK-sak 69/13
MIBU-sak 91/13

Møtedato:

30.4.13

BYDELSRUSKEN - VEDLIKEHOLDSGRUPPEN

NAV-kontoret har en vedlikeholdsgruppe som har vært i drift fra midten av 90-tallet. Gruppens
primæroppgave er å tilby aktivisering og arbeidstrening til sosialhjelpsmottakere som har behov
for å trene på å kunne delta i andre aktiviteter og ordinært arbeid. Det er 2 medarbeidere i gruppen
og et varierende antall brukere. For tiden er det 13 brukere som er aktive. De fleste har fått vilkår
om deltakelse for å få utbetalt sosialhjelp, men vi har også frivillige som deltar. Brukerne har
forskjellige utfordringer, det kan være alt fra rus, langvarig fravær fra arbeid, språkutfordringer,
manglende arbeidserfaring m.v. I vedlikeholdsgruppen trenes det på å møte presis, lære å utføre
arbeid av god kvalitet, arbeidslivets regler som å melde når man er fraværende o.s.v. Man blir ikke
skrevet ut av vedlikeholdsgruppen hvis man ikke møter, eller kommer for sent, men det kan gjøres
trekk i økonomisk sosialhjelp hvis man ikke møter.
Aktivitene til gruppen varierer med årstidene. Nå som våren nærmer seg blir det mye fokus på
rengjøring av parker og grøntområder som bydelen har ansvar for. Litt senere vil gruppen plante
noe blomster, og de har ansvar for klipp av gress, søppeltømming og annet vedlikehold.
Vedlikeholdsgruppen har også ansvar for vedlikehold og drift av fontenene som bydelen forvalter.
Hele året vedlikeholder gruppen leiligheter som bydelen disponerer. Ved fraflytting av
kommunale boliger forvaltet av bydel er det gruppen som pusser og klargjør for nye leietakere,
noe som sikrer rask utleie av ledige boliger. Det utføres også vaktmesteroppgaver i de boligene
bydelen forvalter. Barnehagene og andre tjenstesteder har også stor nytte av vedlikeholdsgruppen
for reparasjoner, vedlikehold og oppussing når det er mulig å få til. Gruppen gjør også noen
flyttejobber for bydelen.
Vedlikeholdsgruppen har ikke ansvar for rengjøring av fortau og annen offentlig vei, dette er det
andre etater som gjør.
For å få dette til disponerer vedlikeholdsgruppen et verksted, garderobe, kontor og kjøkken i Niels
Juels gate 46, samt et hus i Skarpsnoparken. De har 3 biler, hvorav en av brukerne er kjørt av en
bruker, noe som gir god trening i sjåførarbeid.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Vedlikeholdsgruppen hadde et tett samarbeid med BydelsRusken i flere år. Dette opphørte for
noen år tilbake, men NAV-kontoret har tatt initiativ til et nytt samarbeid og har avtalt et møte med
Rusken i midten av april 2013 for å drøfte muligheter til å ytterligere styrke arbeidet med å holde
bydelen i god stand.

FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken tas til orientering

Oslo kommune
Bydel Frogner
NAV Frogner

Notat til o-sak 129/13

Dato:

250413

BYDELSRUSKEN
Bydel Frogner har i mange år hatt et samarbeid med Rusken i Oslo. Samarbeidet innebar
blant annet finansiering av arbeidsklær og utstyr, samt merking av bydelens biler.
Oppgaven var renhold og ivaretakelse av bydelens grøntområder. I forbindelse med
omlegging av drift av Rusken, og endret organisering av tjenestene ved innføring av NAV,
ble samarbeidet med Rusken avsluttet, mens oppgavene ble igjen i bydelens
Vedlikeholdsgruppe.
NAV ser på Rusken som en viktig samarbeidspartner for ivaretakelse av de 33 områdene
bydelen har ansvar for i dag. Rusken vil også være en viktig samarbeidspartner ved større
oppryddinger, ved for eksempel tømming av søppel på feil sted. NAV inviterte derfor
Rusken til et møte som ble avholdt 15. april 2013. I møtet ble man enig om at vi ønsker å
samarbeide videre. Det er avtalt et videre møte 03. mai 2013 for å bli enig om
gjennomføring.
Samarbeidet vil handle om de ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder,
vedlikehold og drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil bidra
med å finansiere utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra til drift av bil. De vil også
bidra med sine patruljer ved behov. Fortauer og gater har henholdsvis gårdeier og
Bymiljøetaten ansvar for. Slik vi forstår vilkårene for arbeid for sosialhjelp vil det ikke
være anledning til å utføre arbeid for sosialhjelp som kan fortrenge ordinær arbeidskraft.
Vedlikehold av fortau og gater er i dag ofte satt bor til private leverandører som har ansvar
for det.

Bydel Frogner

Besøksadresse / Postadresse:

Telefon:

02 180

NAV Frogner kommune

Sommerrogt. 1, 0255 Oslo

Telefaks:

23 42 51 46

Postboks 2707 Solli, 0204 Oslo

Org. nr.:

874 778 702

2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes valg
Bydel:Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal)
ASOR AS
Attendo Care AS
CityMaid AS
Kamfer AS
Omsorgsspesialisten AS
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS
Ny leverandør fra 1.4.13
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
636
0
22
8
53
39
77
64
0
6

Feb
638
0
22
8
53
41
77
64
0
7

Mars
638
0
22
8
54
40
76
65
0
8

April

Mai

Juni

Juli

Aug

27
30
636
326
962

27
29
638
328
966

29
29
638
331
969

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6360:26
2388:43
8749:09

7041:37
2691:49
9733:26

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

09:58
07:16

11:02
08:07

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

7095:18
2554:06
9649:24

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

11:09
07:50

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

2013 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes valg
Bydel: Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Kamfer AS (fra 1.4.2013)
Oslo Helse og Omsorg AS
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS
Unicare Omsorg AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan
671
5

Feb
690
5

Mars
662
5

April

Mai

Juni

Juli

Aug

9
0
7
7
671
28
699

9
0
10
8
690
32
722

7
0
9
7
662
28
690

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11690:16
10385:28
11759:1
1005:40
912:04
953:19
1005:40
912:04
953:19

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

#VERDI!
35:55

#VERDI!
28:30

#VERDI!
34:02

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukernes valg
Bydel:Frogner
ANTALL BRUKERE
Leverandør
Kommunal utfører
ASOR AS
Sum komm.utfører
Sum private utførere
Sum alle utførere

Jan

Feb
34
3
34
3
37

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

36
3
36
3
39

39
3
39
3
42

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

558:57
50:00
608:57

642:06
56:27
698:33

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

15:31
16:40

16:27
18:49

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måned:
Kommunal
Privat
Sum vedtakstid

605:09
55:21
660:30

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:
Kommunale utførere
Private utførere
Timer og minutter

17:47
18:27

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

ÅRSMELDING 2012.

TILSYNSUTVALGET
BYDEL FROGNER.

FOR HJEMMETJENESTEN

30
i6o

Je&S.

44-

Tilsynsutvalget i bydel FROGNER har i 2012 bestått av leder Karin T. Espeland (H),
medlemmer Mette Kongshem (H) og Ole Jacob Kjendlie (A) samt varamedlemmer
Lene Haug (II), Elenor Holter (H) og Rudolph Brynn (A).
I 2012 har det vært få henvendelser og kun ett hjemmebesøk, men en del telefon kontakter
som ligger utenfor vårt tilsynsområde. Som rapportert tidligere år, virker det som brukerne
tror de kan henvende seg til tilsynsutvalget med de fleste beskjeder som ønskes
videreformidlet til hjemmetjenesten.
Det har vært klager på bestillerkontoret over mangel på innvilgelse av hjelpetiltak og over
lang behandlingstid på søknad. Det ble sendt en søknad om hjelp i februar, den ble innvilget
i juni, men ikke iverksatt før i desember. Slike henvendelser får beskjed om å kontakte
bestillerkontoret. Men vi er noe forbauset over at bydelen ikke har en klagenemd som
brukerne kan henvende seg til.
I 2011 uttrykte vi glede over å ha fått vakttelefoner til de forskjellige soner i bydelen,
men flere brukere melder om problemer med å få kontakt pr. telefon. Så ringer
de heller tilsynsutvalget for å gi beskjed. En sak som går igjen hos mange er misnøye med
stadig nye «hjelpere».
Vi mener at tilsynsutvalget har en viktig oppgave, men oppgaven må organiseres på en
annen måte. Derfor har vi bestemt å holde et brukermøte i mars hvor alle brukere av
hjemmetjenesten (og pårørende) blir invitert. Vi håper å få til en god dialog som kan være •
positiv for alle parter.

Oslo 15. mars 2013.

gt::27i6C/
/,
IÅ:;.--A-tcL'1C)I-Ju-----Karin T. Espe and
Mette Kongsllem
Ole Jacob Kjendlie
sign
0J. Kjendlie

Oslo kommune
Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen

O-sak 134/13
HUSK-sak 63/13

O-sak:
Møtedato:

134/13
30.4.2013

ETABLERING AV UNGDOMSKLUBB PÅ BYGDØY
Bydel Frogner har avtale om bruksrett til 120 kvm areal i underetasjen på Bygdøyhus. Intensjonen
ved avtaleinngåelsen i 2004 var at det skulle drives ungdomsvirksomhet i lokalet på frivillig basis.
Dette ble prøvet, men lot seg ikke opprettholde etter at ”ildsjelene” ønsket å gi stafettpinnen
videre.
Bygdøyhus har benyttet lokalene til utleie i flere år, sist til bydelens barnehagevirksomhet mens
det var behov for midlertidige lokaler til Bergebo barnehage i byggeperioden 2012/ 2013.
Lokalet er nå ledige, og bydelen er kontaktet av engasjerte ungdomsforeldre, Lions og
menighetsrådet, med sterkt ønske om at det etableres ungdomsklubb i bydelens regi.
Bydelen vil imøtekomme dette ved omdisponering av midler fra andre tiltak, Uranienborgklubben,
Hamnaklubben og Ruseløkklubben. Disse virksomhetene vil bli drevet videre, med noe mindre
ressurser. Bydelens koordinator for ungdomstiltak gjør til enhver tid slike vurderinger, slik at
midlene kanaliseres dit oppslutningen eller behovene er størst.
Bydelen vil drifte ungdomsklubb hver fredag i Bygdøyhus, med to voksne tilstede, i tillegg til
gruppevirksomhet med prosjekt ”Sisterhood” hver tirsdag. Det siste er allerede etablert,
midlertidig lokalisert på Bygdøy skole.
Det vil bli etablert en ressursgruppe rundt virksomheten, med foreldrerepresentanter, ungdom og
koordinator for bydelens ungdomsvirksomhet.
Intensjonen er å drifte virksomheten på Bygdøy på permanent basis på samme måte som øvrige
ungdomstiltak, avhengig av de til enhver tid politiske fattede vedtak.
Det gjenstår oppussing og tilrettelegging av lokalet, slik at det appellerer mer til brukergruppen. I
dag fremstår det som et hvitmalt åpent rom som har alle muligheter, gitt en oppussing og
oppdeling av rommet ved bruk av lettvegger. Disse arbeidene er det initiativtakerne som har
tilbudt seg å gjennomføre ved lokal dugnad i løpet av våren.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

Oslo kommune
Sykehjemsetaten
Administrasjonen

iSief

Bydel Frogner
Postboks2400 Solli
0201 OSLO

303

iC)/2'13
Dato:

Deres ref:

10.04.2013

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201300001-14

Vigdis Skovdahl, 23 43 30 10
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MAJORSTUTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER - SVAR PÅ RAPPORT FRA
ANMELDT TILSYN 010313

Vi viser til rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Majorstutunet bo- og behandlingssenter
1. mars 2013. Sykehjemsetaten ønsker å gi en tilbakemelding på enkelte punkter i rapporten.
Vedrørende økonomi:
Oslo kommune har vedtatt fritt sykehjemsvalg for sine innbyggere. Det innebærer at alle som
søker plass kan sette opp inntil tre sykehjem i prioritert rekkefølge. Første prioritetsønsker kan
medføre ventetid på innleggelse ved de sykehjem som har flest ønsker. Det gir også en rettighet
til å si nei til sykehjem, dersom tilbudet ikke passer den enkelte pasient, og / eller familiens
behov.
Siden denne prosessen kan ta noe tid, vil det i perioden medføre at plasser står tomme Det vil
også være sykehjem som i perioder ikke har noen på venteliste, og som da ikke får belagt alle
sine plasser.
Vedrørende bemanning/samhandlingsreformen:
Det pågår et systematisk arbeid for å heve andelen fagutdannede ved Majorstutunet bo- og
behandlingssenter. Det er ingen ufaglærte som får fast ansettelse, med mindre de har jobbet så
lenge ved institusjonen at de har krav på dette. Ufaglærte som er fast ansatt får tilbud om
kompetanseheving både gjennom Sykehjemsetatens interne prosjekt kompetanseheving Norsk,
og videre til helsefagarbeider. For at alle korttidsavdelinger i Sykehjemsetaten skal være rustet
til å møte samhandlingsreformens konsekvenser har Sykehjemsetaten følgende mål:
Langsiktig mål:
• Det arbeider kun fagutdannet personell ved alle korttidsavdelinger innen 01.01.2016.
• Høyskoleutdannetluniversitetsutdannet personell har norskkompetanse tilsvarende
Bergenstest.

•

Alle hjelpepleiere/helsefagarbeidere har krav om norsk tilsvarende videregående skole.

Kortsiktig mål:

Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Postadresse:
Postboks 435, Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Slottsgt. 3

E-post: postmottak@sye.oslo.kommune.no

Telefon: 02 180
Telefaks: 23 43 30 09
Bankkto.: 1315.01.03295

•

Innen 1.1.2014 skal alle korttidsavdelinger ha minst en sykepleier på alle vakter, uten
bakvaktsansvar for andre avdelinger.

Kriterier for utskrivning fra sykehusene og utskrivingspraksis er områder som ligger utenfor
Sykehjemsetatens beslutningsmyndighet. Avvik fra samarbeidsavtalen og de etablerte rutiner,
som for eksempel at det ikke forligger epikrise, rapporteres til sykehusene.
Oslo kommune krever per i dag ikke politiattest for ansatte i sykehjem.
Sykehjemsetaten forholder seg til gjeldende regler i kommunen.
Tilsynsutvalget etterlyser svar på brev til Sykehjemsetatens avdeling for bygg-og vedlikehold.
De opplyser at prosjekteringen er igangsatt, og at Sykehjemsetaten har bedt om et møte med
Omsorgsbygg.
Ernæring er fokusområde for Sykehjemsetaten i år. I begynnelsen av april skal område 1, som
Majorstutunet er en del av, sette mat og ernæring i fokus ved å arrangere en "ernæringsuke".
Produksjonskjøkkenet har utarbeidet "matkort" med bilde av den ferdige retten. Matkortet
inneholder også opplysninger om tid og temperatur for tilbereding av middagen lokalt i
regenereringsovn på sengeposten. Matkortene er tilgjengelige på etatens intranettside, noe alle
kommunale sykehjem har tilgang til. Majorstutunet har en ernæringsgruppe som vil gripe tak i
dette med å tilberede spesielt varmmat ferdig på tallerken. Beboernes ønsker blir oversendt
produksjonskjøkkenet. Det avholdes faste møter med kontakter fra sykehjemmene og
produksjonskjøkkenene der bl.a. beboernes ønsker blir tatt opp.
Sykehjemsetatens avdeling for bygg —og vedlikehold opplyser at det finnes trådløse
ringesystem - løsninger. Så langt Sykehjemsetaten er orientert er dette imidlertid ikke å
anbefale. Det er planlagt en ny løsning for ringesystemet på Majorstutunet, som bl.a. inkluderer
en mulighet for sentral overvåkning. Avdelingen vil snart informere om dette.
Vi merker oss at Tilsynsutvalget møtte tilfredse beboere og et engasjert personell.
Sykehjemsetaten tar forøvrig rapporten til orientering.

Med hilsen

o

Kopi til: Institusjonssjef Arvid Kristiansen, MABO

2

ø i Karlstad
ådedirektør

Oslo kommune
Bydel Frogner
-13

Tilsynsutvalg

-44:34,
5
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Tjenestested: Majorstutunet bo og behandlingssenter

Dato:

1 mars 2013

Tidspunkt (fra kl til kl): 09:30 —13:30

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Meldt tilsyn

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: Anne M Fjermeros Kjell
Jon Karlsen(vara), Hans Magnus Borge(vara)

Forfall: Elinor W Holter og Espen H Olsen

Møtesekretær: Anne M Fjermeros og Hans Magnus Borge

Kontakter under tilsynet:
Institusjonssjef Arvid Kristiansen, noen pasienter, pleiere og avdelingsledere på
besøkte avdelinger.

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
Innledende møte med institusjonssjef deretter besøk på følgende avdelinger:
Dagsenter, Briskeby 1 skjermet demensavd, Tørteberg 2 somatisk avd. og
Balkeby 1 somatisk avd.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Henrik Ibsens gate
C:\Douments

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: ostmottak bfr.oslo.kommune.no

and Settings\bfr125439\Lokale innstillingertTemporary Internet Files \OLK246tMajorstutunet 01032013.docx

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Tilsynsutvalgets oppgaver:

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene:
• gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboer/bruker med respekt
• har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den
enkelte bruker
• følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder
bestemmelse om bruk av tvang
• har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
formålet for virksomheten
• drives med forsvarlige personalforhold
• har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt
• oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt
ansvar for dette
• sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengeligfor brukere/beboere.
Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutvalgets gjennomføring av tilsynet og merknader:
Møte med institusjonssjef

Han hadde utarbeidet et notat med relevante nøkkeltall og annen relevant
informasjon. Veldig oversiktlig og nyttig.
Brannvern: Tidligere tilsyn har påpekt manglende og manglefull branninstruks.

Det har siden vært fokusert på dette med øvelser og utarbeidelse av konkrete
instrukser. Instruksene er slått opp på alle personaltoalettene pluss på strategiske
steder . Den manglet riktignok ved inngangen hvor brannsentralen er men det
skyltes opp-pussing.
Pårørende -undersøkelse: De har hatt det i 3 år. De fleste punkter stiger. Vi ser
en positiv utvikling her. Det dårligste er opplevelsen av tannpleie. Det går igjen i
Oslo og i landet for den saks skyld. Det er også dårlig "score" på
oppfølgingsmøter. Institusjonssjefen innrømmet at dette må bli bedre. Det er en
pårørende-forening hvor alle pårørende nå er automatisk er medlemmer. Dessuten
er det et pårørende-utvalg men en fra hver avdeling.
Tannpleie: Dette er et felt som ikke har hatt stor prioritet. Institusjonssjefen
innrømmet at det ble dårlig fulgt opp. Det er et problem å fa beboerne til å passe
på dette. Og det er ulystbetonet.
Sykefravær: Ligger på 9% over 2012. I de fleste tilfellene er det langtidsfraværet
som trekker opp. Tilsynsutvalget synes ikke tallene er alarmerende men man må
ha det langt fremme i bevisstheten.
Økonomi: I 2012 hadde de et mindreforbruk på 1 mill av et totalbudsjett på 80
mill. Tilsynsutvalget ser ikke dette som alvorlig. Det ble påpekt at det er viktig å
ha fullt belegg. Dette er Sykehjemsetatens ansvar —altså utenfor sykehjemmets

3

kontroll. Er dette hensiktsmessi ? De føler at de har en god dialog med bydelens
inntakskontor. Det gjelder stort sett korttidsplassene.
Utstyr: Utstyr er en forholdsvis liten del av utgiftene. Derfor er det håndterbart
innenfor de nåværende budsjetter. Utfordringer med ventilasjon i forbindelse med
blanding av intravenøs antibiotika som er nevnt i tidligere rapport ansees løst ved
å bruke en annen metode.
Samhandlingsreformen/bemanning: Samhandlingserformen innebærer at
pasientene kastes mye tidligere ut fra sykehuset og derved er mye sykere enn
tidligere med behov for avansert pleie. Spesielt gjelder det korttidsavdelingen.
Dette bør innebære en større andel faglærte sykepleiere og hjelpepleiere. Ikke
nødvendigvis flere folk totalt. Det
ikke *ed o til
u
et
vo

deti e hars
d en
etin er. et er 'o •
er
ta
forbinde
ed
f mien
e
en
er det mer
administr 'on som h 11 • e er k m nsertf r. Avdelingen opplever mange
reinnleggelser på sykehus.
manrevurdere •terienefor u
'
fra
s kehusene? 0
s kehuset ha det endeli e ord?
Tilsynsutvalget er forundret over at det ikke kreves politiattest for å bli ansatt på
sykehjem. Hva r
el n f at man i e anser dette
en
Avviksbehandling: Alle sykehjem har et kvalitetsystem som registrerer avvik.
Foreløpig er det sprik hvordan avvik blir rapportert. Man arbeider med en
standardisering men det tar rimeligvis litt tid. 3 grader avvik, Mindre, middels og
alvorlige. Tilsynsutvalget anser denne graderingen for å være hensiktsmessig,
men det må bli større likhet(standardisering) av rapporteringene. Feil medisiner
med påfølgende sykdom regnes som "alvorlig" mens fall selv med brudd som
regel regnes som "middels". De fleste avvik vurderes som "middels".
Majorstutunet har et KVALITETSUTVALG som ser på avvik og foreslår tiltak.
Veldig bra!
"Lotte"-midler: Majorstutunet er tildelt NOK 500.000 i "Lotte"-midler. Noe av
dette gikk til en 4 dagers "workshop" Totalt 70 medarbeidere og pårørende deltok
på dette. Her utarbeidet man 4 sett tiltak basert på Oslo kommunes verdier. Disse
er formulert i et sett "foiler" som ligger på hver avdeling. LOTTE-midler er også
brukt på maling av dørkarmer, nye skilt(ensartede), oppussing av kapell og nytt
kinolerret i kantinen.
Vedlikehold: Det er stort etterslep på vedlikeholdet. Sammen med 5 andre
sykehjem har Majorstunet sendt en bekymringsmeldig til Sykehjemsetaten 3
desember 2012. Den gir en grei oversikt over utfordringene. D e ennå •kke
besvart. Hvorfor? Riktignok arbeides det med en rehabiliteringsplan som skal
være ferdig 1 mai 2013. Er man sikker på at den gir svarene?
Tiltaksplan/individuell plan: Tiltaksplan er sykehjemmets plan for pleie av den
aktuelle beboer. Den skal oppdateres hver gang det skjer forandringer som angår
pleien. Pleierne er pålagt å lese den hver gang før de pleier en beboer.
Sykehjemmet vil se på alternativer for å presentere denne slik at risikoen for at
den ikke blir lest hver gang minimeres. Individuell plan er en oversikt —vesentlig
fra de pårørende om beboerens interesser, hobbyer matønsker etc. Vi ble lovet et
anonymisert eksempel på tiltaksplan.
Mat: De får mat fra sentralt kjøkken. I og for seg fungerer dette bra slik
institusjonen opplever det. Men det er noen utfordringer:
• Maten er ofte smakløs Dette kan man løse lokalt ved å tilsette krydder,
"fiffe opp" sausen etc. Det krever interesse og kunnskap fra personalet.

Bør vi vurd

skole

dette feltet?
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•

•

Personalet er ofte usikre på hvordan oppvarmings-ovnene virker. Her bør
man kansk'e skolere litt?
Beboerne ønsker ofte mindrek'øtt men mer frukto fi . en e
panertfisk.

•
Majorstutunet har en referansegruppe som uttaler seg om mat. Det virker som det
viktigste ofte er hvem man sitter sammen med.
Vi forstår at det skal være en "kickoff' angående ernæring 11 mars for alle
sykehjem. Disse elementene bør med der.
Rengjøring: Tidligere tilsyn har påpekt dårlig renhold. Majorstutunet har hatt
flere møter både med renholdsfirmaet og Sykehjemsetaten for å bedre dette. Det
er blitt noe bedre —men ikke bra nok. Det virker som Sykehjemsetaten ikke har
sterke nok reaksjonsmåter overfor renholdsfirmaene. Kan noe 'øres h ? Ved
tilsynet konstaterte vi at renholdet var blitt bedre. Tilsynsutvalget har tidligere
etterlyst Antibac bl.a. i inngngaspartiet. Dette er nå på plass. Bra.
Fagdekning:Institusjonen har omgjort 3 årsverk fra ufaglært assistent til
sykepleiere i 2012. Ytterliger to årsverk blir innvekslet i år. Dette vil
forhåpentligvis forbedre forholdene på korttidsavdelingen.(se kommentarer
nedenefor)

Tilsyn på avdelingene: Tilsynsutvalget besøkte 4 avdelinger - Dagsenter,
Briskeby 1 skjermet demensavd, Tørteberg 2 somatisk avd. og Balkeby 1
somatisk avd.
Iilsynsutvalget hadde fokus på beboerenes mulighet til å påkalle personalet. Dette
gjøres med snor. Det er snor ved sengen og på toalettet. Når beboeren sitter i stol
forlenges snoren til stolen og festes i armlenet. For beboere med rullestol gjøres
dette ikke —man satser på at vedkommende kan trille til sengen og hente snoren.
Burde disse få en trådløs al
På korttidsavdelingen var det bare dobbeltrom. Det kunne føre til konflikter —av
typen - skal vinduet være lukket eller åpent. Det var også her de hadde de største
utfordringene med for lav andel fagutdannede pleiere. Dette blir forhåpentlig
bedre når man får øket andelen fagutdannede pleiere.
Dagsenteret: Brukerne trives med hverandre og med sjåfør og personale. Savner
trim. En slagpasient trener på ergometersykkel.
Generelt møtte vi tilfredse beboere og engasjert personell. Det virker som de
fleste liker seg godt på Majorstutunet.
To konkrete ønsker fra beboere ble gitt til institusjonssjef for videre behandling.
Oslo den 01.03.2013

Leder tilsynsutvalg
Anne M Fjeremeros (fung)
(Sign)

Medlem tilsynsutvalg
Kjell Jon Karlsen
(sign)

Medlem tilsynsutvalg
Hans Magnus Borge
(sign)
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Tilsynsrapport oversendt til:

•
•
•

Bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget dato:_11.03.2013
Institusjonsleder dato:
Institusjonens styre (private institusjoner) dato:

For sykehjem:
• Bydelsutvalget til foreløpig orientering dato:
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:
Sykehjemsetaten har seks ukers frist til å kommentere forhold som er pk)ekt i rapporten.

•
•

Institusjonsleder dato:
Institusjonens styre (private institusjoner) dato:
*****

•
•

Sykehjemsetatens kommentarer sendt bydelsutvalget dato:
Bydelsadministrasjonen med sykehjemsetatens kommentarer dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.
Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 "Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av tilsyn i
sykehjem" —byrådssak 144/08

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak 137/13
Husk:

Møtedato:

66/13

30.04.13

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 1. TERTIAL 2013
Vedlagt følger en liste over klager på støy som Bydel Frogner har mottatt og behandlet
1. tertial 2013.

FORSLAG TIL VEDTAK:
”Saken tas til orientering.”

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

F:\ADMINISTRASJON\Politisk sekretariat\BU\BU 2013\April\Sak Klagesaker støy - forside - BU april 2013.doc

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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Oversikt over klager på støy som BU tidligere er orientert om tidligere kommentarer i rødt, nye kommentarer for 1. tertial 2013 i svart, til slutt nye saker i blått

Adresse og navn

Type støy

Saksbehandling

Bogstadveien 30, Baker Brun

Støy fra ca kl 04 når biler lesses og kjøres ut

Bymiljøetaten (BYM) tidligere HEV er anmodet om å foreta en støymåling.
Bymiljøetaten utførte støymåling 18.08.11 som viste for høyt lydnivå. Det ble sendt anmodning til Baker Brun om å
gjennomføre støyreduserende tiltak innen 05.12.11. Baker Brun har tilbakemeldt om at de vil skifte ut bl.a. hjulene på
trallene som brukes. Vi avventer tilbakemelding fra naboene etter fristens utløp.
Baker Brun har meldt fra om at de har byttet hjulene på trallene som brukes, de har også bedt sine sjåfører om å ta hensyn.
Bydelen har mottatt nye klager og det er gjort en avtale om flere støymålinger.
Det ble foretatt ny måling 23.04.12 som viste for høyt lydnivå. Baker Brun ble i brev av 04.05.12 gitt pålegg om å avslutte
støyreduserende tiltak innen 01.08.12. Bydelen har etter fristens utløp ikke mottatt nye klager
Bydelen har mottatt nye klager og Baker Brun har etter dette meldt at de vil tilstrebe seg på å gjøre støyreduserende tiltak.
Bydelen mottar fortsatt klager på Baker Brun, men da støyhendelsene er variable og menneskestyrt har det vært vanskelig å
avslutte saken på en tilfredsstillende måte for klagerne.

Bogstadveien 36

Klage på støy fra kuldeanlegget til Meny

Støymåling er utført, men det er avtalt at det skal foretas nye målinger når det er varmere i været.
Det ble utført ny måling kontrollert måling 06.08.12. Når anlegget tilhørende Meny Bogstadveien ble slått av ble det klart at
et ventilasjonsanlegg på nabobygget også avga for høyt lydnivå på kveld og natt. Derfor fikk både Meny og Urbanium AS
(eier av Industrigata 36) brev med anmodning om å iverksette støyreduserende tiltak innen 31.10.12.
Bydelen har fått tilbakemelding om at Meny-Ultra og Sameiet In-Bo har kommet frem til en løsning som alle synes å være
fornøyde med, bydelen lar saken i bero til nytt anlegg er på plass.

Brynjulf Bulls plass 1, Alfreds Hage

Klage på høy musikk fra beboere i

Bydelen har mottatt klage fra flere av beboerne i Bryggegata 22 på Aker brygge på høy musikk fra Alfreds Hage på

Bryggegata 22 på Aker brygge

Vestbanetomta. Det ble foretatt støymåling første gang 16.06.12, lydnivået ble målt til å være for høyt og Alfreds Hage ble
tilskrevet og gitt en frist til å utbedre innen 20.08.12. De ansvarlige engasjerte et lydfirma og meddelte før fristens utløp at
det var gjennomført tiltak, men de er sjenert meddelte at de fortsatt ikke fikk sove om natten grunnet høy musikk, Alfred
Hage har en åpningstid ute til kl 0330. Det ble foretatt en ny støymåling 18.08.12 som viste lydnivå som var høyere enn ved
forrige måling, de ansvarlig er gjort kjent med dette og har tilbakemeldt at de umiddelbart vil redusere lydnivået. Vi
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avventer tilbakemelding fra beboerne i Bryggegata 22 om hvordan de opplever situasjonen etter dette.
Bydelen og BYM var på ny befaring i Bryggegata 22 15.09.12, det ble ikke registrert sjenerende musikk fra Alfreds Hage
ved denne befaringen.
Uteserveringen har vært stengt i vinter, ny sesong står for dør og Alfreds Hage har fått utvidet sitt areal ute, vi avventer og
ser om dette får konsekvenser for de av beboerne på Aker Brygge som har vært sjenert av høy musikk fra stedet.

Bygdøy allé 37

Støy fra intern bilheis

Spesielt en leilighet som er berørt. Støymålinger utført og pålegg med frist gitt.
Det ser ut til å gå sakte mot en løsning, men vi avslutter ikke saken før den er løst. Intet nytt i saken.
Tiltak ble gjennomført, men nye målinger viste ingen reduksjon av støynivået. Nytt pålegg er gitt.
Brev fra advokat som på vegne av bilheisens eier sier bl.a. at det er bestilt og vil bli gjennomført flere tiltak, men at de er av
den oppfatning at bydelen ikke kan pålegge ytterligere støyreduserende tiltak. Bydelen har imøtegått dette, men avventer
gjennomføring av nye støyreduserende tiltak og kontrollmåling etter dette.
Bydelen har mottatt tilbakemelding om at ytterligere tiltak er gjennomført. Klager er tilskrevet og vi har bedt om
tilbakemelding om disse er tilfredsstillende eller om hun ønsker en kontrollmåling og fortsettelse av saken.
Etter tilbakemelding fra klager om at det var blitt noe bedre etter gjennomførte støyreduserende tiltak, ble det foretatt en ny
støymåling 06.10.11 som viste at støyen fortsatt er høyere enn de lydkrav som tidligere er stilt i saken. Pålegg om å
gjennomføre ytterligere støyreduserende tiltak innen 18.01.12 ble gitt i brev av 18.10.11. Saken er ikke påklaget.
Eier av bilheisen har utført støymålinger for å kontrollere egne tiltak, disse resultatene er ikke forelagt bydelen, men eier
hevder via advokat at bydelen ikke har hjemmel til å stille krav til lydnivå. Bydelen opprettholder krav til lydnivå og vil
foreta kontrollmåling dersom klager fortsatt er sjenert.
Med bakgrunn i nye målinger 20.04.12 ble det gitt nytt pålegg med frist til å avslutte støyreduserende tiltak innen 26.07.12.
Bydelen har ikke mottatt noen tilbakemelding fra eier av heisen eller nye klager fra de som er sjenert, vi avventer.
Bydelen vurderer hva som videre skal skje i saken, ileggelse av tvangsmulkt er tidligere varslet og vil bli vurdert.
Leiligheten er solgt, bydelen har ikke mottatt klager fra ny eier.

Fauchalds gate 5 A

Klage på en høyfrekvent lyd i området

Det ble foretatt en befaring og støymåling i Fauchalds gate 5, lyden som trolig kommer fra et ventilasjonsanlegg er for høy
og vi vil forsøke å finne ut hvem som er eier, flere i området har bemerket lyden.
Bydelen er i samarbeid med BYM fortsatt på leting etter eier av lydkilden, vi har vært på flere befaringer og vært i kontakt
med sameiet som mulig eier viften, ny avtale 04.12.12 i Fauchalds gate.
Styret i Fauchalds gate 5A ble gitt en frist til å avslutte støyreduserende tiltak innen 15.04.13. Fristen er oversittet, men de
har gjort avtale med et firma som skal se på støyproblemet.
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Filipstad kaianlegg

Klage på lossing nattetid fra beboere på

Bydelen er av den mening at det er utbyggers ansvar å dokumentere at grensene i T-1442 og NS 8175 er tilfredsstilt, dette

Tjuvholmen (8-10 hendelser pr år)

skal dokumenteres overfor Plan- og bygningsetaten. Her er det nye boliger som blir bygget inntil eksisterende
havnevirksomhet. Utbygger har foretatt støytekniske beregninger, vi avventer.
Bydelen og BYM har vært i møte med Oslo Havn og Mesta som har kommet fram med forslag til tiltak som vil bli
gjennomført når båter med salt igjen skal losses. Vi avventer tilbakemelding fra beboerne på om tiltakene fungerer
tilfredsstillende.
Ingen nye klager i saken, men det er nå når saltlossingen starter vi vil se om tiltakene virker tilfredsstillende.
Få klager i vinter, Oslo Havn har holdt alle orientert om anløp og når det kan påregnes arbeid kveld og natt, synes å ha
fungert tilfredsstillende.

Gimleveien 21

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg

Etter støymåling 24.05.12 ble Sameiet Gimleveien 21 AS anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 20.08.12.

tilhørende Gimleveien 21, klagen kommer

Fristen er etter søknad utsatt til 20.10.12 da det er lang leveringstid ved bestilling av deler til anlegget.

fra Frognerveien 46

Eier av anlegget har tilbakemeldt at de har installert et timer-system som skal tilfredsstille de krav som er satt, vi avventer
tilbakemelding fra naboene om de etter dette er fornøyde, dersom ikke vil vi utføre en kontrollmåling og fortsette
behandling av saken.
Ingen nye klager, saken kan avsluttes.

Hegdehaugsveien 25

Klage på støy fra ventilasjonsanlegg fra

Det ble 16.04.12 foretatt støymålinger og Wahl Eiendom ble i brev av 25.04.12 anmodet om å gjennomføre støyreduserende

naboer i Hegdehaugsveien 27

tiltak innen 16.07.12. Bydelen har mottatt tilbakemelding om at tiltak er gjennomført, men naboene er ikke tilfredse og nye
måledato er satt til 06.09.12.
Avtalt måling ble avlyst og ny avtale gjort for 25.09.12, målingene viste at lydnivået fortsatt er over grenseverdien på
kveldstid. Wahl Eiendom er i brev av 12.10.12 gitt en ny anmodning om å avslutte støyreduserende innen 15.12.12.
Ingen nye klager, saken kan avsluttes.

Hegdehaugsveien 31, Lille Asia

Klage på sjenerende musikk fra naboer i

Lille Asia ble tilskrevet om klagene og har pr telefon sagt at de ikke spiller høy musikk ute. Bydelen har foretatt flere

Oscars gate

befaringer på stedet både på dag og kveld, vi har ikke ved disse anledninger ikke registrert musikk fra uteserveringen.
Nye befaringer utført 14.09. og 28.10.12, det ble ikke registrert musikk fra uteserveringen ved disse befaringene.
Bydelen har ikke mottatt nye klager i saken.
Bydelen mottar fortsatt kopi av klager fra naboer til Plan- og bygningsetaten knyttet til uteserveringen. Klagene omhandler
mest menneskeskapt støy (skrif og skrål), det er støy helsetjenesten ikke kan sette krav til.
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Holmens gate 1, Latter på Aker brygge

Høy musikk ute ved at store skyvedører
holdes åpne vi spilling av musikk inne

Bydelen observert ved befaring og støymåling på Aker brygge at Latter holder sine skyvedører åpne ut til uteserveringen
åpne når de spiller høy musikk inn. De er tilskrevet i brev av 22.08.12 og bedt om at døren holdes lukket når musikken
spilles høyt inne.
Bydelen har etter nye klager fra beboerne i Bryggegata 22 foretatt ny befaring og støymåling, ved målingen den 28.10.12
var det musikken tilhørende Latter på Aker Brygge som var den dominerende lydkilden. Latter ble i brev av 07.11.12
anmodet om innen 07.01.13 å etterleve de lydkrav som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker.
Ingen nye klager etter fristen utløp, vi avventer da det snart er vår og sommersesongen.

Sophus Lies gate 6B

Klage på bygge- og anleggsstøy ved

Det ble søkt og gitt dispensasjon fra Støyforskriften til å utføre arbeider med å bygge Sophusgarasjen i Sophus Lies gate 6.

bygging av Sophusgarasjen, klage fra

Bydelen mottok klager på støy og foretok støymålinger under pigge- og borearbeidene, slike arbeider avgir mye støy og

beboere i Sophus Lies gate 3-6

støygrensene var vesentlig overskredet. Det ble avtalt med utfører at de skulle bli bedre på å informere og overholde avtalte
arbeidstider slik at beboerne fikk mulighet til å planlegge dagene sine bedre.
Det innkom etter dette klage fra en beboer som pga nattarbeide ikke fikk sove på dagtid, han fikk etter anmodning fra
bydelen tilbud fra utbygger om hotell på dagtid. Ingen klager etter dette.
Naboene har nylig stilt spørsmål til støydispensasjon. Støydisp ble gitt til 22.10.12, mens arbeidene som nå utføres er av
samme art og støynivå som tidligere, dette vil bydelen undersøke.
Vil tro alle er glade for at anleggsperioden her snart er over!

Hjelms gate 7B

Klage på intern støy

Klage fra beboer på en lavfrekvent lyd med ukjent opphav. Lydnivået som ble målt 07.11.12 tilfredsstiller de krav til støy
fra felles tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker.
Men klager sier støyen er varierende, trolig kommer lyden fra varmeanlegget, de er nylig tilkoblet Hafslund Fjernvarme og
vi venter på tilbakemelding om når de kan være med på en befaring og støymåling, anlegget må slås av og på under måling.
Leiligheten er solgt og klager flyttet, ingen nye klager og saken avsluttes.

Holmens gate 4, Zinatra Karaoke og

Klage fra Bryggegata 22 på høy musikk

Musikkbar

Bydelen har etter klager fra beboerne i Bryggegata 22 foretatt flere befaringer og støymålinger. Ved målingen den 15.09.12
var det musikk tilhørende Zinatra Karaoke og Musikkbar som var den dominerende lydkilden. Zinatra ble i brev av
25.09.12 anmodet om innen 25.11.12 å etterleve de lydkrav som helsetjenesten stiller i tilsvarende saker.
Ingen nye klager nå i vintersesongen, vi avventer og ser hvordan vårsesongen forløper.

Løvenskiolds gate 26, Hafslunds
trafostasjon

Klage på støy fra beboere i Schives gate 10

Bydelen og BYM har etter klager fra beboere i Schives gate 10 foretatt en befaring og støymåling 14.09.12. Lydnivået fra
trafostasjonen ble målt til å ligge over grenseverdien for støy fra tekniske installasjoner utendørs, og Hafslund ble i brev av
19.09.12 anmodet om å iverksette støyreduserende tiltak innen 10.12.12. Hafslund har i brev av 04.10.12 bedt om at fristen
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forlenges da de har behov for å utrede omfangent av hvilke tiltak som må iverksettes, de har lovet en tilbakemelding til
bydelen innen 01.12.12.
Vi avventer tilbakemelding fra Hafslund, fristen er satt til 01.06.13.

Hafrsfjords gata 24-26

Klage på støy fra garasjeport

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Hafrsfjordsgata 24-26 på støy fra garasjeporten i samme bygning. Det er foretatt
stæymålinger som viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra felles tekniske installasjoner som helsetjenesten
stiller i tilsvarende saker. Styret i sameiet er tilskrevet og gitt en frist til 30.04.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.

Bryggetorget 15

Klage på støy fra heis

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Bryggetorget 15 over støy fra heisene i bygget. Det er foretatt støymålinger som
viser at lydnivået ligger over grenseverdien for støy fra bygningens tekniske installasjoner som helsetjenesten stiller i
tilsvarende saker. Styret er tilskrevet og gitt en frist til 16.06.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.

Pilestredet 39 D

Støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg

Bydelen har mottatt klage fra beboere i Holbergs gate 11 over støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i bakgården. Regent Sport
viste seg å være eier av anlegget og ble tilskrevet og gitt en frist til 20.02.13 med å avslutte støyreduserende tiltak.
Fristen er utløpt og bydelen har ikke mottatt nye klager.

Behrens gate 8

Støy fra musikk

Bydelen mottok like etter oppstart av Bar Django klager fra naboer på høy musikk. Vi tok kontakt med daglig leder som
lovet å fjerne høytalerne ute og eller s gjøre nødvendige tiltak for ikke å sjenere naboene. Bydelen har etter det ikke mottatt
nye klager.

Arbins gate 11

Støy fra ventilasjons-/kjøleanlegg

Her behandlet bydelen en støyklage i 2011, kildeeier utbedret innen fristen og vi avsluttet saken. Her har vi nå mottatt ny
klage og vil i samarbeid med kildeeier foreta en kontrollmåling når det blir litt varmere i været.

Frognerveien 30

Støy fra musikk

Bydelen har mottatt klage på høy musikk fra Café V i Frognerveien 30A, klagen kommer fra beboere i samme bygg.
Det er gjort en avtale om befaring og støymåling førstkommende helg.

Eckersbergs gate 21

Klage på intern støy/dur

Bydelen har mottatt klage fra en beboer i Eckersbergs gate 21, støykilden er uidentifisert. Vi vil foreta en befaring og
støymåling i løpet av kort tid.

Bogstadveien

Støy fra anleggsarbeider på natten

Bydelen mottok flere klager på støy om natten ved omlegging av trikkeskinnene i Bogstadveien. Ved endring på noen
rutiner, samt at enkelte fikk innvilget hotellovernatting, ble prosjektet gjennomført innen fristen.
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Frognerveien, Niels Juels gate, Behrens gate

Støy fra flere kjøle-/ventilasjonsanlegg

og Skovveien

Bydelen har igjen mottatt klage fra beboere i Behrens gate 6 på støy fra kjøle-/ventilasjonsanlegg i det indre felles
gårdsrommet. Bydelen har i samarbeid med Bymiljøetaten foretatt befaringer og støymålinger og har identifisert de
anleggene som har forårsaket støyen. Gårdeier er gitt en frist til 31.05.13 til å avslutte støyreduserende tiltak.

Cort Adeler gate 14

Klage på bygge- og anleggsstøy

Beboer i Cort Adelers gate 14 klaget over bygge- og anleggsstøy fra to nabogårder, ved befaring var det ikke støyende
arbeider, men bydelen tok kontakt med de ansvarlige og har ikke mottatt klager etter det.

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

O-sak 138/13
HUSK-sak 67/13

O-sak:
Møtedato:

138/13
30.4.2013

RAPPORT I FORBINDELSE MED BRUKERUNDERSØKELSE I
HJEMMETJENESTEN OG BRUKERMØTE I TILSYNSUTVALGET FOR
HJEMMETJENESTEN

Bydel Frogner gir praktisk bistand til 969 personer, og hjemmesykepleie til 690 personer.
Tilsynsutvalgets brukermøte
BU-leder ba høsten 2012 om at det skulle gjennomføres et møte for hjemmetjenestens brukere og
pårørende i regi av tilsynsutvalget for å undersøke hva brukerne mente om hjemmetjenesten.
Administrasjonen sendte ut ca 1600 invitasjoner til møtet. Det ble registrert cirka 60 personer i
møte hvorav de fleste var brukere og pårørende, øvrige politikere.

Brukerundersøkelsen
Bystyret har besluttet at det skal gjennomføres brukerundersøkelser i hjemmetjenesten for å finne
ut hva brukerne og pårørende mener om tjenestene. Formålet med undersøkelsen er både å få en
status på brukernes tilfredshet med hjemmetjenesten i 2012, og få kartlagt utviklingen i tilfredshet
fra tidligere år. Brukerne fikk tilsendt informasjonsbrev om undersøkelsen, et spørreskjema og en
ferdig frankert svarkonvolutt. Oslo kommune skaffet nødvendig informasjon om brukerne, det vil
si kontaktinformasjon og informasjon om hvilken type tjeneste brukeren mottar. Ipsos MMI sørget
for oppsett, trykking, utsending av skjemaet, og for anonym behandling av svarene. I Bydel
Frogner ble det sendt ut 1126 skjemaer (fratrukket retur). Undersøkelsen fikk 416 respondenter,
noe som tilsvarer en responsrate på 37 %.

Forhold ved hjemmetjenesten som ble tatt opp i brukermøte og/eller behandlet
i brukerundersøkelsen:
Tilgjengelighet på telefon:
Fra åpent brukermøte ble manglende telefontilgjengelighet i tjenesten kritisert. Noen hadde brukt
uforholdsmessig lang tid på å komme gjennom, mens andre hadde gitt opp.
Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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Ifølge brukerundersøkelsen for hjemmesykepleien opplever 9 prosent at det sjeldent er enkelt å
komme i kontakt med de som gir hjemmesykepleie på telefon, mens 5 prosent opplever at det aldri
er enkelt. Tilsvarende tall for praktisk bistand viser at 20 prosent opplever at det sjeldent eller aldri
er enkelt å komme i kontakt per telefon.
Øvrige (81 prosent for praktisk bistand, 85 prosent for hjemmesykepleien) opplever at det som
oftest eller alltid er enkelt å komme i kontakt med tjenestene.
For at brukerne på en mest mulig effektiv måte skal komme i kontakt med oss, er det viktig at
bydelen informerer om hvilke nummer som bør brukes til hvilke formål. På denne måten kan
brukeren nå bestillerkontoret, sykepleierkonsulent eller vakttelefon direkte, uten å måtte gå
omveier. Da en stor andel av våre brukere ikke bruker internett, er oppdatert informasjon i
brukerpermen helt avgjørende. Brukerpermer er nå oppdatert. I tillegg arbeides det med tekniske
løsninger for å få på plass svartelefon.

Respekt og høflighet
Respekt er en av de fire grunnpilarene i Oslo kommunes verdigrunnlag, og alle våre brukere skal
forvente å bli møtt på en respektfull måte.
Fra brukermøtet hadde enkelte brukere opplevelsen av ikke å bli møtt med respekt når det ble tatt
kontakt på telefon. Brukerundersøkelsen har ikke helt tilsvarende spørsmål, men formuleringen:
«Behandler personalet deg med høflighet og respekt?» gir en indikasjon i samme retning. Tallene
herfra viser at 97 prosent av hjemmesykepleiernes brukere og 98 prosent av brukerne i praktisk
bistand føler seg behandlet med høflighet og respekt.
Bydelen vil ivareta dette videre gjennom kontinuerlig holdningsarbeid på personalmøter,
tjenesteledermøter og andre fora.

Færrest mulig personer å forholde seg til
Bydel Frogner tilstreber at brukerne skal få færrest mulig personer å forholde seg til. I brukermøtet
ble det fremmet frustrasjon over for mange pleiere per bruker. Sammensetning og omfang av
tjenester har betydning for antall pleiere en bruker vil møte. I tråd med dette viser
brukerundersøkelsen at brukere med størst hjelpebehov også er minst fornøyd med antall pleiere.
Undersøkelsen viser videre at de som har valgt privat leverandør i større grad er fornøyd med
antall pleiere enn de som har kommunal leverandør. Samtidig viser brukervalgsoversikten at
brukere med stort behov av tjenester i mindre grad har valgt privat leverandør enn brukere med
mindre behov av tjenester.
Dette er likevel et stadig tilbakevendende tema som oppleves som svært viktig for våre brukere.
Bydelen vil fortsatt tilstrebe å i størst mulig grad kunne imøtekomme dette. Det arbeides
kontinuerlig med arbeidslister, turnusoppsett og primærkontaktopplegg for å redusere antall
hjelpere rundt den enkelte.

Bytte av leverandør
71 prosent av hjemmesykepleiens og 85 prosent av praktisk bistands brukere kjenner til at de kan
bytte leverandør av tjenesten. Kun 44 prosent av hjemmesykepleiens brukere og 56 prosent av
praktisk bistands brukere vet hvordan de skal gå frem for å gjøre dette. Her vil bydelen se på
hvordan vi kan gi bedre informasjon i brukerperm og vedtaksbrev. Under brukermøtet klaget en av

Tilsynsutvalget for hjemmetjenester – åpent brukermøte
Bakgrunn:
Tilsynsutvalget og BU-leder under henvisning til bydelsutvalget ønsket å ha et møte hvor de
kunne treffe brukere og pårørende av hjemmetjenestene.

Møtereferat

Inviterte:
Tilstede

Møtested:
Møtetid:
Møteleder
Møteleder

Ca 1600 invitasjoner sendt ut til brukerne av hjemmetjenestene
Medlemmer og varamedlemmer av tilsynsutvalget, representanter fra
bestillerkontoret, hjemmesykepleie, praktisk bistand, OSCAR, helse- og
sosialombudet. Ca 50 brukere og pårørende samt bydelspolitikere.
Sommerrogt. 1, BU-salen
Fredag 19. mars kl.- 13.30 – 15.00
Karin Espeland, leder av tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
Inger Gude, bydelsadministrasjonen



Presentasjon av tilsynsutvalgets medlemmer og representanter fra bydelen.



Informasjon fra tilsynsutvalget
Tilsynsutvalgets leder informerte om tilsynsutvalgets oppgaver. Hun sa at målet er at
bydel Frogner skal være en god bydel å være gammel i. Ønsket er derfor å få
kjennskap til hva som fungerer/ikke fungerer. Tilsynsutvalget får lite klager.
Tilsynsutvalget er en pålagt tjeneste. De fleste av brukerne er fornøyd med tjenesten
de får fra hjemmesykepleien eller praktisk bistand.
Tilsynsutvalget har taushetslikt og skal føre tilsyn med hvordan hjemmetjenesten
fungerer.



Informasjon fra helse- og sosialombudet
Representanten fra helse- sosial- og eldreombudet i Oslo orienterte om ombudets rolle.



Kommentarer/spørsmål fra salen
1. Manglende /dårlig tilgjengelighet på telefon.
Det opplyses at det skal ligge en mappe fra hjemmetjenesten hjemme hos hver
bruker med navn på ansvarlig i sitt distrikt. Brukere av private leverandører
skal også ha en brukermappe. Denne skal være oppdatert. Det opplyses videre
at det arbeides med teknisk bistand for å få installert svartelefon både for
bestillerkontoret og områdene. Det opplyses videre at alle hjemmetjenestenes
områder har hatt ny gjennomgang og oppdatering av telefonnummer til
ansvarstelefoni hjemmesykepleie og praktisk bistand ute hos bruker.
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Enkelte brukere har opplevd å ikke bli møtt med respekt når de
henvender seg.
Alle brukere skal forvente å bli møtt med profesjonalitet og respekt. Bydelen vil
ivareta dette videre gjennom kontinuerlig holdningsarbeid på personalmøter,
tjenesteledermøter og andre fora. For øvrig vises det til brukerundersøkelsen
hvor 97 og 98 prosent av brukerne av hhv. hjemmesykepleie og praktisk
bistand mener de blir møtt med respekt.

3

Tre klaget på feil ved medisinutlevering.
Når fastlegen endrer medisiner gis det direkte beskjed til våre tjenester dersom
det forutsettes øyeblikkelig endring.

4

Brukerne ønsker å ha færrest mulig personer å forholde seg til
Alle brukere skal ha en primærkontakt. Det arbeides kontinuerlig med
arbeidslister, turnusoppsett og primærkontaktopplegg for å redusere antall
hjelpere rundt den enkelte.

5

Bytte avleverandør tar lang tid
Brukervalgsmodellen som er vedtatt av bystyret har regler for bytte av
leverandør som gjelder for hele byen.

6

Man kan ikke forvente at bydelens eldre brukere skal finne informasjon
på nettet
Informasjon på nettet kan ikke erstatte oppdaterte brukermapper.

 Informasjon fra OSCAR lokalmedisinske senter
Prosjektleder Oscarshus avsluttet med å fortelle om de ulike tilbud i Oscars hus.

Brukermøtet ga god anledning for enkeltbrukere og pårørende til å fremme problemstillinger
og frustrasjon over forhold i tjenesten. Tilbakemelding fra brukerne er viktig for at bydelen
skal kunne forbedre sine tjenester.
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de fremmøtte på at det tok for lang tid å bytte leverandør. Informasjon om bytte og oppsigelsestid
står i brukernes vedtaksbrev, og er på ti dager.

Medisiner – medisinutlevering
Behandlende lege har ansvar for den medisinske behandlingen, og vurdere fortløpende i hvilken
grad brukeren selv kan ta hele eller deler av ansvaret vedrørende sin egen legemiddelhåndtering.
Vurderingen gjøres i samråd med brukeren selv, pårørende og
bestillerkontoret/hjemmesykepleien. Når fastlegen endrer medisiner gis det direkte beskjed til våre
tjenester dersom det forutsettes øyeblikkelig endring. Alle ansatte har plikt til å melde fra når det
oppdages feil i forhold til legemiddelhåndtering.

Brukermedvirkning: brukermøte vs brukerundersøkelsen
Brukermøtet gav god anledning for enkeltbrukere til å fremme problemstillinger og frustrasjon
over forhold ved tjenesten. Tilbakemelding fra brukerne er viktig for at bydelen skal kunne
forbedre sine tjenester. Samtidig vil brukermøtet være et fora hvor informasjon og diskusjonen
vanskelig kan få det presisjonsnivået som er nødvendig for å ta enkelthenvendelser videre. Det kan
heller ikke gi et korrekt bilde av hvor utbredt en misnøye skulle være.
Selv om heller ikke brukerundersøkelsens svarprosent kvalifiserer til representativitet, gir svarene
en større pekepinn på omfanget av en holdning eller oppfatning blant brukerne.
Både for brukermøtet og for brukerundersøkelsen vil flere brukere være forhindret til å delta av
helsemessige årsaker. Bydelene er invitert til å komme med innspill til formuleringer og tema til
neste brukerundersøkelse. På samme tid diskuteres metoder som kan øke svarprosenten i
undersøkelsen. Bydelen håper dette kan bidra til å gjøre undersøkelsen til enda bedre verktøy til
forbedring av tjenestene for senere.
.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

139/13
70/13

30.04.13

CLAUS CAFE, KIRKEVEIEN 50 – NY BEVILLING INNE OG UTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Belisa AS om
ny serverings- og skjenkebevilling inne og ute ved Claus Cafe, Kirkeveien 50.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i Kirkeveien 50, en eiendom som ligger i en av hovedferdselsårene i bydelen.
Ligger i en gård med beboelse i etasjen over serveringsstedet.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Claus Cafe, Kirkeveien 50.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Belisa AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Claus
Cafe, Kirkeveien 50.
Eiendommen, Kirkeveien 50 ligger i en av bydelens hovedferdselsårer og med beboelse i
etasjen over serveringsstedet. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av
Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Claus Cafe, Kirkeveien 50

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

140/13
71/13

30.04.13

NOBILIS, JOSEFINES GATA 23 – UTVIDELSE AV AREAL UTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Nobilis AS om
serverings- og skjenkebevilling for utvidelse av areal ute ved Nobilis, Josefines gate 23.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Nobilis, Josefines gate 23.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nobilis AS gis serverings- og skjenkebevilling for
utvidelse av areal ute ved Nobilis, Josefines gate 23.
Eiendommen, Josefines gate 23 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift
som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Nobilis, Josefines gate 23

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

141/13
72/13

30.04.13

DRÅPEN KJØKKEN OG BAR, OBSERVATORIEGATA 25 – NY UTESERVERING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Bakgården drift
Kim Karlsen om serverings- og skjenkebevilling for ny uteservering ved Dråpen Kjøkken og Bar,
Observatoriegata 25.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et boligområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Bakgården Drift Kim Karlsen gis serverings- og
skjenkebevilling for uteservering ved Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25.
Eiendommen, Observatoriegata 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Dråpen Kjøkken og Bar, Observatoriegata 25

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak
HUSK-sak

Møtedato:

142/13
73/13

30.04.13

RASPOUTINE, HENRIK IBSENS GATE 60A – NY UTESERVERING
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Ace Drift AS
om serverings- og skjenkebevilling for ny uteservering ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702

2

FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Ace Drift AS gis serverings- og skjenkebevilling for
uteservering ved Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A.
Eiendommen, Henrik Ibsens gate 60A ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Raspoutine, Henrik Ibsens gate 60A

Oslo kommune
Bydelsutvalg Frogner

BU-sak

Møtedato:

143/13

30.04.13

BAROQUE, BYGDØY ALLÉ 5 – EIERSKIFTE
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets
høringsuttalelse.
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.

Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Event Norway
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Baroque, Bygdøy allé 5.

Beskrivelse av området
Stedet ligger i et område som av byrådet er definert som sentrum og innenfor byrådets
myndighetsområde.

Kommentar
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling
ikke bør innvilges ved Baroque, Bygdøy allé 5.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogaten 1, inngang
Henrik Ibsens gate

Postadresse:
Telefon: 02180
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 1315.01.00032
Org. nr. 874 778 702
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FORSLAG TIL VEDTAK:
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Event Norway AS gis serverings- og skjenkebevilling
ved Baroque, Bygdøy allé 5.
Eiendommen, Bygdøy allé 5 ligger i sentrum. Åpningstider reguleres av egen forskrift som
forvaltes av Næringsetaten.

Vedlegg:
Søknad om bevilling – Baroque, Bygdøy allé 5.

